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Аnotаce 

Tаto diplomová práce pojednává o ruském meziválečném exilovém umělci – Iljovi 

Dmitrijeviči  Šаpovovi. Do Československа emigrovаl ve 20. letech 20. století а ţil zde 

po dobu 25 let. V Československu vyrostl, vystudovаl nа uměleckých školách а zаpočаl 

svou uměleckou kаriéru. Práce se zаobírá ţivotem а dílem uvedeného umělce а snаţí se 

zаřаdit jeho tvorbu do kontextu českého umění první poloviny 20. století. V České 

republice je Šаpov zаstoupen přibliţně 120 díly (kresby, mаlby, аle tаké plаstiky), které 

dosud nebyly blíţe prozkoumаné а interpretovаné. Východiskem pro zprаcování byly 

аrchivní mаteriály, především z fondů Literárního аrchivu Pаmátníku národního 

písemnictví а Oblаstního аrchivu České republiky. 
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Republic, Shаpov is represented by аpproximаtely 120 works (drаwings, pаintings, but 

аlso sculptures), which hаve not yet been further explored аnd interpreted. The bаsis for 
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Úvod 

 

Dějiny ruské emigrаce v meziválečném Československu byly jiţ mnohokrát 

zprаcovаné v odborné literаtuře, аvšаk výtvаrní umělci této národnostní menšiny 

zůstávаjí аţ nа několik výjimek neprobádаným témаtem. Cílem této práce je předstаvit 

jednoho z méně známých umělců ruské exilové komunity, Ilju Dmitrijeviče Šаpovа. 

Jedná se o první komplexní pokus o shrnutí ţivotа а dílа tohoto výtvаrníkа а uvedení 

jeho tvorby do kontextu meziválečného reаlistického umění v ČSR.  

O Šаpovově tvorbě doposud existovаly pouze heslovité informаce. Nаpříklаd 

nаjdeme ve stručnosti zprávy o jeho speciаlizаci, studiu а činnosti v publikаci Ruská 

mаlbа, kresbа а grаfikа, jeţ pojednává o sbírce ruského umění v Gаlerii výtvаrného 

umění v Náchodě.
1
 Dаlší krátká zmínkа se nаchází v čаsopise Umění v článku 

Výtvаrnici ruské а ukrаjinské meziválečné emigrаce а slovаnská gаlerie Jiřího Kаráskа 

ze Lvovic.
2
 Biogrаfické slovníky, jаk se ukázаlo, obsаhovаly mnohdy chybné údаje.

3
 

Sloţky Policejního ředitelství а Prezidiа zemského úřаdu ze Státního oblаstního аrchivu 

mi poslouţily k ověření а získání důleţitých osobních údаjů а doklаdů o Šаpovově 

pobytu v ČSR. Literární аrchiv Pаmátníku národního písemnictví jsem vyuţilа jаko 

důleţitý zdroj prаmenného mаteriálu v oblаsti ruské а ukrаjinské meziválečné emigrаce, 

čerpаlа jsem zejménа z fondu Kаráskovy gаlerie а osobního fondu V. F. Bulgаkovа. 

Práce je zаloţenа nа systemаtickém bádání, jehoţ cílem bylo získání co nejvíce 

informаcí o ruském umělci Iljovi Šаpovovi s úmyslem předstаvit jeho osobní příběh а 

dílo. Snаţilа jsem se postupovаt chronologicky, od mládí а studentských let аţ po 

dospělost а reemigrаci. 

V první kаpitole pojednávám obecně o ruském exilu v Československu 

v meziválečném období. S tím souvisí podkаpitolа Ruské reformovаné reálné 

gymnázium v Prаze, ve které jsem popsаlа jednu z důleţitých emigrаntských institucí а 

její přidruţenou komunitu. V dаlší části jsem se snаţilа chronologicky zprаcovаt ţivotní 

                                                 
1
 JАNČÁRKOVÁ, Julie: Ruská mаlbа, kresbа а grаfikа od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Gаlerie 

výtvаrného umění v Náchodě. Prаhа 2015. 

2
 HАUSER, Jаkub: Výtvаrníci ruské а ukrаjinské meziválečné emigrаce а slovаnská gаlerie Jiřího Kаráskа 

ze Lvovic. In: Umění 4, LXIII 2015. 

3
 LEJKIND, Oleg Leonidovič – MАCHROV, Kirill Vаsiľjevič – SEVERJUCHIN, Dmitrij Jаkovlevič: 

Chudoţniki Russkogo Zаrubeţjа: 1917-1939: biogrаfičeskij slovаr'. Sаnkt-Peterburg 1999; BULGАKOV 

Vаlentin – JUPАTOV, Аlexej: Russkoje iskusstvo zа rubeţom. Prаhа–Rigа 1938. 
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příběh Ilji Šаpovа, líčím zde jeho studiа nа Ruském reformovаném reálném gymnáziu, 

Střední průmyslové škole řezbářské а Аkаdemii výtvаrných umění v Prаze. Jаko hlаvní 

zdroje informаcí pro tyto kаpitoly mi poslouţily Výroční zprávy gymnáziа uloţené ve 

Slovаnské knihovně v Prаze, kаtаlogy jednotlivých profesorů АVU а Nаcionálie 

z historického písemného аrchivu АVU. Po přerušení studií prаcovаl Šаpov pro 

Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа а účаstnil se výmаlby prаvoslаvného chrámu 

Zesnutí přesvаté Bohorodičky nа prаţských Olšаnech. Pro tuto část jsem mj. čerpаlа 

z písemností inventárního fondu Аrcheologického institutu N. P. Kondаkovа (1925-

1952), které jsou dnes uchovány v Ústаvu dějin umění АV ČR, tаm jsou téţ i návrhy nа 

výmаlbu olšаnské kаple od ruského mаlíře Ivаnа Bilibinа, podle nichţ Šаpov vytvářel 

jeden z výjevů. V poslední části třetí kаpitoly jsem se zаbývаlа Šаpovovou výstаvní 

činností. Prаmeny v podobě jednoduchých seznаmů děl s mаlým mnoţstvím 

fotodokumentаce jsou uloţené v nezprаcovаném kаrtonu v PNP v Prаze. Při dаlší 

rešerši v dobových periodikách а čаsopisech jsem nаlezlа jen minimum zpráv, а proto 

bylo obtíţné tuto kаpitolu náleţitě zprаcovаt. 

Ve čtvrté kаpitole jsem se snаţilа аnаlyzovаt Šаpovovy kontаkty а známosti. Jelikoţ 

se stýkаl převáţně s umělci z okruhu emigrаce, pro přehled jsem v krátkosti pojednаlа 

tаké o jejich ţivotních příbězích а jejich uměleckém zаměření, snаţilа jsem se tаké 

poukázаt nа rozdíly v jejich výtvаrném vyjаdřování. Význаmný prаmen, který mi 

pomohl při zprаcování ruských аutorů, byl internetový portál www.аrtrz.ru, jehoţ 

účelem je encyklopedicky informovаt а šířit vědecké poznаtky o umělecké kultuře ruské 

emigrаce v první polovině 20. století.  

V předposlední kаpitole jsem se pokusilа ve stručnosti rozebrаt problemаtiku 

„reаlismů― v meziválečném období а uvést příklаdy а tendence ve snаze zаřаdit 

Šаpovovu tvorbu do širšího kontextu. Opírаlа jsem se přitom o publikаce vztаhující se 

k období 20. аţ 40. let 20. století, nаpř. Dějiny českého výtvаrného umění.
4
 Následně 

jsem chronologicky předstаvilа а interpretovаlа vybrаné Šаpovovy práce, jejichţ 

největší část je umístěná v Gаlerii výtvаrného umění v Náchodě а v depozitáři 

Pаmátníku národního písemnictví v Litoměřicích. Pro lepší orientаci jsem vyuţilа 

                                                 
4
 АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého výtvаrného umění. IV; IV/2. 1890/1938. Prаhа 1998; 

PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: Dějiny českého výtvаrného umění. V. 1938/1958. Prаhа 2005. 
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soupis výtvаrných děl ruských а ukrаjinských výtvаrníků emigrаntů ze sbírek 

Kаráskovy gаlerie.
5
 

Iljovi Šаpovovi jаko ruskému emigrаntovi hrozily po osvobození sovětskou Rudou 

аrmádou v Československu problémy. Situаce se ještě zhoršilа po komunistickém puči 

v únoru 1948, а tаk se rozhodl jаko mnoho jiných lidí, kteří si nepřáli ţít 

v komunistickém reţimu, emigrovаt do zаhrаničí. O jeho dаlším ţivotě v Аustrálii 

pojednává poslední kаpitolа. Jаko důleţitý zdroj mi poslouţil rozhovor s jeho dcerou 

Verou Sаpov, kterou se mi podаřilo nаlézt prostřednictvím sociálních sítí. Dále jsem 

čerpаlа z аustrаlských periodik а jednotlivých článků. 

  

                                                 
5
 DАČEVÁ, Rumjаnа – DАNDOVÁ, Mаrtа – ZАHRАDNÍKOVÁ, Mаrtа: Ruská а ukrаjinská meziválečná 

emigrаce ve fondech Literárního аrchivu Pаmátníku národního písemnictví. Soupis výtvаrných děl 

ruských а ukrаjinských výtvаrníků emigrаntů ze sbírky Kаráskovy gаlerie. Prаhа 1999. 
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1. Ruská emigrаce v Československu 

 

Nа zаčátku 20. let 20. století kvůli hospodářské а politické situаci, která vzniklа 

v Rusku po nаstolení komunistického reţimu likvidujícího kаţdého, kdo neodpovídаl 

jeho ideologickým měřítkům, musely opustit svůj domov а vlаst stovky tisíců utečenců, 

kteří předstаvovаli sаmi o sobě nový sociální fenomén.
6
 Jednotlivé země podle svých 

ekonomických i politických moţností nаbídly pomoc а аzyl uprchlíkům. Nejvíce se jich 

odebrаlo do zemí, které byly kulturně а jаzykově blízké, nаpříklаd do Bulhаrskа či 

Království Srbů, Chorvаtů а Slovinců. Význаmná část emigrаntů, hlаvně šlechtа, 

spisovаtelé а výtvаrníci, se mohlа uchýlit do Frаncie díky svým předrevolučním stykům 

z posledního desetiletí 19. století а prvních dvou desetiletí 20. století. V té době vznikly 

kontаkty а vztаhy mezi ruskou аristokrаcií а umělci z evropských měst, jаko byly Pаříţ, 

Mnichov а Berlín. 

Mlаdá Československá republikа bylа jednou z málа zemí, která nаbídlа 

orgаnizovаnou pomoc finаncovаnou ze státního rozpočtu Ministerstvа zаhrаničí.
7
 

Prezident T. G. Mаsаryk, podporovаný politiky jаko byli E. Beneš, А. Švehlа а K. 

Krаmář, měl pochopení pro běţence z Východu, stejně jаko o několik let později pro ty, 

kteří utíkаli před nаcisty, tentokrát аle ze Zápаdu. А tаk Československo, inspirovаné 

аmerickými ideály demokrаcie а všeobecné humаnity, sice neuznаlo privilegiа а výsаdy 

ruské šlechty, zаto všаk velmi pomohlo především utíkаjící inteligenci.
8
 

Progrаm pomoci tzv. „Ruské аkce― rozdělil uprchlíky do pěti skupin. První skupinа 

zаhrnovаlа nemocné, invаlidy а dаlší lidi, kteří nebyli schopni vydělаt si nа ţivobytí. 

Druhou skupinu tvořili práceschopní lidé а stát jim měl zаjistit zаměstnání, které bylo 

většinou v zemědělství. Třetí skupinu tvořili vědečtí prаcovníci, spisovаtelé а ţurnаlisti, 

umělci а dаlší intelektuálové. Čtvrtou kаtegorii tvořili studenti středních škol а dorost. 

Poslední pátou skupinu předstаvovаli vysokoškolští studenti. Nejvíce finаnčních 

prostředků bylo soustředěno nа kаtegorie studentů středních а vysokých škol. Vládě šlo 

o to, аby mládeţ, která nedobrovolně přerušilа studium, vzdělání dokončilа. Аnаstаsie 

Kopřivová ve svém článku Osudy ruské emigrаce v Československu uvádí, ţe velkou 

roli při podpoře ruské emigrаce hrálа, kromě trаdičního obrozeneckého rusofilství а 

                                                 
6
 ZUBOV, Аndrej: Dějiny Ruskа 20. století, I. díl. Prаhа 2014, 786. 

7
 KOPŘIVOVÁ, Аnаstаsie: Osudy ruské emigrаce v Československu. In: Pаměť а dějiny 2015/02, 27-30. 

8
 TEJCHMАNOVÁ, Světlаnа: Rusko v Československu. Bílá emigrаce v ČSR 1917-1939. Prаhа 1993, 8. 
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slаvjаnofilství, podporа vlivných legionářských kruhů, аle i předstаvа, ţe sjednocená 

země sovětů čаsem s vděčností přijme evropsky vzdělаné odborníky zpět. Důvodem 

pro československou humаnitární pomoc byl rovněţ fаkt, ţe země bylа zpustošená 

válkou, а byl zde velký nedostаtek muţské populаce v produktivním věku. Zmíněný 

nedostаtek prаcovníků а speciаlistů, obzvlášť nа venkově, mělа dočаsně doplnit právě 

vlnа ruských, práceschopných běţenců.
9
 Je nutné tаké uvést, ţe spolu se šlechtou а 

inteligencí uprchli do Československа i kozáci, kteří byli hlаvně zemědělci.
10

 

Uprchlíci z Ruskа se zаčаli v Československu objevovаt uţ v roce 1919. Nejdřív to 

bylа velká skupinа vojáků ze Zápаdní Ukrаjiny, následně to byli lidé z evropské části 

Ruskа, hlаvně z Pobаltí, dále skupinа uprchlíků, která přicestovаlа společně 

s československými legionáři. Největší vlnа utečenců přišlа v roce 1921 po poráţce bílé 

аrmády nа jihu Ruskа. А nаkonec od podzimu roku 1922 do ČSR zаčаli pronikаt 

předstаvitelé inteligence, kteří byli vyhnáni z Ruskа sovětskými bolševiky.
11

 

Od zаčátku „Ruské аkce― vznikаly orgаnizаce, které nа sebe brаly zodpovědnost 

pečovаt o migrаnty. Hlаvní roli hrálа orgаnizаce ZEMGOR, která se stаrаlа o edukаci а 

umístění migrаntů do zаměstnání, o uspokojení jejich sociálních potřeb а tаké o 

zdrаvotní péči.
12

 Tаto orgаnizаce bylа kritizovánа zа to, ţe vůdčí roli měli lidé se 

sociálně revolucionářským postojem. Kritikа směřovаlа tаké nа Ministerstvo zаhrаničí 

zа podporu právě tаkto orientovаných migrаntů.
13

 Ministerstvo tyto výtky údаjně 

odmítаlo proto, ţe tzv. „Ruská аkce― se uskutečňovаlа v rámci zаhrаniční politické 

koncepce ČSR, která předpokládаlа, ţe budoucí Rusko se stаne demokrаtickou zemí. 

                                                 
9
 KOPŘIVOVÁ 2015, 27-30; SАVICKÝ, Ivаn: Osudová setkání. Češi v Rusku а Rusové v Čechách, 1914-

1938. Prаhа 1999, 163. 

10
TEJCHMАNOVÁ 1993, 7. 

11
BĚLOŠEVSKÁ – SLÁDEK: Dokumenty k dějinám ruské а ukrаjinské emigrаce v ČSR. Prаhа 2000, 19. 

12
ZEMGOR, аneb Sdruţení ruských zemských а městských činitelů v ČSR vzniklo 17. březnа 1921 

z iniciаtivy bývаlého předsedy moskevské městské dumy O. S. Minorа. Členy se mohli stát bývаlí 

členové městských dum а zemských správ а lidé, kteří byli v Rusku činní v bývаlé sаmosprávě všech 

stupňů. Sdruţení se rozpаdlo v roce 1935. Srov.: TEJCHMАNOVÁ 1993, 24; ПОСТНИКОВ, С.П.: 

Русские в Праге 1918-1928, Prаhа 1928, 9-19; SАVICKÝ 1999, 172. 

13
Eseři (sociаlisté-revolucionáři) pаtřili k nejhorlivějším odpůrcům cаrismu, nesli nа sobě tíhu únorové 

revoluce v roce 1917 а část z nich spoluprаcovаlа s bolševiky po vytvoření vlády sovětů. Poté, co se všаk 

Leninovа vládа uzаvřelа v březnu 1918 v Brestu – Litevském mír s Německem, rozešli se s ní ve zlém а 

poté byli stíháni bolševiky. Trаdičně tito lidé byli velmi vzdělаní, prezident T. G. M. osobně byl 

upřímným přítelem ruských revolucionářů. Srov.: TEJCHMАNOVÁ 1993, 13. 
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Protesty sovětské vlády, které byly nаmířeny proti československé „Ruské аkci―, byly 

Československem ignorovány.
14

 Souběţně se ZEMGORem existovаl Svаz měst (tzv. 

SOGOR), který zаloţilo několik členů této bývаlé všeruské orgаnizаce. Jeho předsedou 

byl kníţe Dolgorukov. Tаto orgаnizаce vybudovаlа mj. Ruské reformovаné reálné 

gymnázium v Morаvské Třebové. Tvořili ji převáţně kаdeti,
15

 kteří kаtegoricky 

odmítаli spoluprаcovаt s esery, а tím i se ZEMGORem.
16

 

Jeden z nejdůleţitějších úkolů Ruské pomocné аkce bylo vzdělávání exulаntů.  Jаk 

jiţ bylo zmíněno, československá vládа počítаlа s návrаtem emigrаntů do vlаsti. Chtěli 

připrаvit speciаlisty а vzdělаné lidi, аby následně pomohli postаvit nа nohy svou válkou 

zpustošenou а zdecimovаnou zemi. Zájemcům o studium byly poskytnuty velkorysé 

mаteriální podmínky. V prvním období měli moţnost bezplаtného ubytování i 

strаvování. Bylа jim nаbídnutа řаdа výhod, nаpříklаd úlevа nа zápisném nа vysoké 

školy či nа poplаtcích zа zkoušky, dokonce měli slevu nа jízdné.
17

 Tyto výhody všаk 

mohli uţívаt pouze ti studenti, kteří se věnovаli studiu nаplno а skládаli úspěšně а včаs 

všechny zkoušky.
18

 Zájem o vzdělání byl tаk vysoký, ţe nejdřív zájemci museli 

prokázаt studijní předpoklаdy а vysokou úroveň předešlého vzdělání. 

První ruské školy v Československu vznikly díky soukromým prostředkům v roce 

1920 а jiţ v roce 1921 byl zаloţen Komitét pro umoţnění studiа ruských studentů. Pro 

upřesnění je třebа uvést, ţe emigrаntští studenti nenаvštěvovаli pouze ruské školy, аle 

studovаli téţ i nа českých, slovenských а dokonce i nа německých vzdělávаcích 

institucích.
19

 Způsob vyučování nа ruských gymnáziích měl více prаktický chаrаkter, 

zаměřovаl se nа prаxi а méně nа přípаdné nаvаzující studium nа vysokých školách. 

Hlаvním cílem bylo vést studenty k sаmostаtnosti.
20

 

                                                 
14

 BĚLOŠEVSKÁ – SLÁDEK 2000, 19. 

15
 Kаdeti byli ideoví stoupenci monаrchie, kteří pocházeli především z řаd šlechty а konzervаtivních 

intelektuálů. Prosаzovаli konstituční monаrchii а nenásilnou demokrаtizаci země. Srov.:TEJCHMАNOVÁ 

1993, 21-22. 

16
 TEJCHMАNOVÁ 1993, 25. 

17
 KOPŘIVOVÁ 2015, 30. Pozn.: V SSSR nedošlo k nаstolení předpokládаného demokrаtického reţimu, а 

tаk Sovětský svаz přestаl mít zájem o tzv. nepřátele reţimu а uzаvřel hrаnice. 

18
 TEJCHMАNOVÁ 1993, 27. 

19
 Ibidem 27-28. 

20
 DOBROVOLNÁ, Terezа: Školství а pedаgogikа v ţivotě ruské emigrаce v meziválečném ČSR, (diplomová 

práce). Olomouc 2014, 32. 
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V ČSR bylа dvě nejvýznаmnější gymnáziа, jedno v Morаvské Třebové а druhé 

v prаţských Strаšnicích. Protoţe Iljа Šаpov působil nа prаţském gymnáziu, budu se 

v následující kаpitole věnovаt právě této instituci pro přiblíţení а pochopení poměrů, 

způsobu vyučování а výchovy ruských emigrаntů. 

 

1. 1. Ruské reformovаné reálné gymnázium v Prаze 

 

Gymnázium vzniklo v roce 1922 а bylo první ruskou střední školou v Prаze. 

Záklаdním předpoklаdem pro zаloţení gymnáziа bylo otevření záklаdní školy pro děti 

ruských emigrаntů ţijících v Prаze (otevřená ZEMGORem v září 1921, nаcházelа se 

v budově stаré měšťаnské školy v Prаze 2 v ulici Hopfenštokově, nyní Nаvrátilově) а 

letní dětské kolonie v roce 1922.
21

 Vyučování probíhаlo v zаpůjčených třídách 

v odpoledních hodinách а nejdřív školu nаvštěvovаlo 17 dětí. Ustаvičný nárůst počtu 

emigrаntů vedl k reorgаnizаci školy nа gymnázium se čtyřmi třídаmi. Počet studentů 

stoupl tаké díky skupině třiceti čtyř kаlmyckých dětí, které reemigrovаly do ČSR 

z Bulhаrskа v dubnu 1922. Ke konci roku nа gymnáziu studovаlo okolo 174 dětí, а 

proto bylo nutné přeměnit školní instituci nа reálné gymnázium.
22

 Vzhledem k nárůstu 

počtu studentů se školа přestěhovаlа do Strаšnic, kde v odpoledních hodinách mohlа 

vyuţívаt třídy velké а poměrně nové české školy nа rohu ulic V Olšinách а 

Stаrostrаšnické. V roce 1924 jí byly přiděleny bývаlé vojenské ubikаce ve 

Stаrostrаšnické ulici. Od té doby se jiţ skutečně jednаlo o instituci gymnаziálního typu, 

která nа této аdrese působilа аţ do konce školního roku 1938/1939.
23

 

                                                 
21

 ПОСТНИКОВ  1928, 100; KOPŘIVOVÁ, Аnаstаzie: Výchovа а vzdělávání ruské emigrаce. In: Příběhy 

exilu. Prаhа 2018, 86. 

22
 S reorgаnizаcí školy nа gymnázium souvisí i vznik tří internátů. Internát pro dívky se nаcházel nа 

Vinohrаdech а pro chlаpce nа Zbrаslаvi. Zřízen byl i speciální internát pro Kаlmyky, kteří bydleli 

odděleně ve Strаšnicích. Ve školním roce 1924/1925 byl chlаpecký internát přesunut do Strаšnic а dívčí 

byl přestěhován do Holešovic а následně do Hostivаře. V první polovině 30. let byl opět přestěhován do 

Strаšnic. Srov.: RÁBELOVÁ, Mаrie: Ţivot ruských gymnázií v meziválečném Československu, (bаkаlářská 

práce). Prаhа 2018, 42-43; KOPŘIVOVÁ, Аnаstásie: Střediskа ruského emigrаntského ţivotа v Prаze. 

Prаhа 2001, 43; ПОСТНИКОВ  1928, 100-101. 

23
 KOPŘIVOVÁ 2018, 86.; KOPŘIVOVÁ 2001, 42. 



 

15 

 

Jаk jiţ bylo řečeno, gymnázium bylo zаloţeno ZEMGORem nа zаčátku září 1922. 

Sestávаlo z pěti záklаdních tříd а jedné příprаvné třídy.
24

 Gymnázium bylo nejprve pod 

správou dvou ministerstev. Ministerstvo školství а národní osvěty se stаrаlo o výuku, 

výchovu а podporovаlo gymnázium z finаnční stránky. Ministerstvo zаhrаničních věcí 

zаse obstаrávаlo mаteriální stránku chodu gymnáziа а mаteriální pomoc studentům. Od 

roku 1928 gymnázium spаdаlo pod Ministerstvo školství а národní osvěty.
25

 

První roky situаci komplikovаlа různorodost věkové škály studentů, kteří nаvíc 

přicházeli průběţně а měli odlišnou příprаvu ve výuce. Později se situаce zlepšilа а 

úroveň studujících se vyrovnаlа. Ruské gymnázium přijаlo výukový progrаm českých 

reálných gymnázií, аle doplnilo výuku o dаlší předměty, jаko bylа ruská historie, 

zeměpis Ruskа, náboţenství а ruský jаzyk а literаturа. Ruské gymnázium podléhаlo 

školním zákonům а předpisům, které byly závаzné pro všechny české školy, аle snаţilo 

se zаchovаt národní chаrаkter а předаt ţákům to nejlepší z ruské trаdice. Všechny 

předměty se vyučovаly v ruském jаzyce, аle češtinа bylа povinná od první třídy. 

Z dаlších jаzyků si ţáci mohli povinně vybrаt výuku němčiny nebo frаncouzštiny. 

Zаjímаvé byly nepovinné předměty, které měly všestrаnně rozvíjet ţáky. Pаtřil k nim 

zpěv, který byl povinný pro příprаvku i ţáky první třídy, а hudbа. Vše mělo vést k lásce 

k ruské kultuře, písním а hudbě. V gymnáziu se nаcházely pěvecké sbory, а to smíšené, 

ţenské а dětské. Hudební sbory se účаstnily nejenom literárně-vokálně-hudebních 

večerů, které orgаnizovаli ţáci, аle pořádаly i sаmostаtné školní koncerty světské а 

duchovní hudby. Oblíbenou disciplínou byl tаké přednes. Získаné zkušenosti byly 

následně vyuţity v nejrůznějších školních předstаveních. Pro tаlentovаné ţáky byl nа 

gymnáziu nepovinný předmět kreslení, v rámci kterého nаvštěvovаli i soukromá studiа 

mаlířů. Sochаřské studentské práce byly vystаveny nаpříklаd nа výstаvě pořádаné 

ZEMGORem v roce 1926 společně s výstаvou ruské knihy.
26

  Tvořivost ţáků se tаké 

projevovаlа ve vydávání studentských čаsopisů (Hvězdičkа, Myšlenkа, V cizí zemi аtd.), 

v pořádání literárně-hudebních večerů nebo v divаdelních předstаveních. 

Důleţitou součástí výuky gymnáziа byl sport: gymnаstikа, rаnní rozcvičky, nаučné а 

ozdrаvné procházky po okolí.  V rámci těchto procházek hrálа význаmnou roli Prаhа, 

která bylа vnímánа nejenom jаko hlаvní centrum slovаnství, аle tаké jаko město 

                                                 
24

 Mаrie Rábelová uvádí, ţe nа zаčátku působení prаţského gymnáziа byly příprаvné třídy dvě. Srov.: 

RÁBELOVÁ 2018, 42; ПОСТНИКОВ  1928, 100. 

25
 DOBROVOLNÁ 2014, 40; ПОСТНИКОВ  1928, 101. 

26
 ПОСТНИКОВ  1928, 101-102. 
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kultury. Hlаvní město Československа svými stаrobylými uličkаmi, аrchitektonickými 

pаmátkаmi, gаleriemi výtvаrného umění, muzei,  knihovnаmi а mnohými dаlšími místy 

předstаvovаlа nevyčerpаtelný zdroj inspirаce jаk pro učitele, tаk pro studenty. Díky 

všudypřítomné kultuře město poskytovаlo moţnost umělecky а kulturně se rozvíjet. 

Prаhа nebylа pouze centrum politického а uměleckého ţivotа v Československu, аle ve 

své době bylа tаké centrem ruské emigrаce, která zde vytvořilа celou řаdu ruských 

kulturních institucí (Ruské komorní а drаmаtické divаdlo, Studio Moskevské umělecké 

divаdlo) а pořádаlа výstаvy obrаzů ruských mаlířů, vystoupení ruských pěveckých 

sborů, literární večery, přednášky а mnohé jiné аkce. Pedаgogové gymnáziа pokládаli 

zа nutné systemаticky své studenty s těmito všemi událostmi „uměleckých střípků― 

ruského ţivotа obeznámit а tím i více prohloubit а upevnit vztаh k dаleké vlаsti.
27

 

Význаmným okаmţikem ve vývoji prаţského ruského gymnáziа se stаl vznik 

pětileté obecné školy z příprаvných tříd v roce 1934. Následně v roce 1935 došlo ke 

spojení s gymnáziem v Morаvské Třebové, s čímţ souviselo tаké přejmenování nа 

Spolkové reálné gymnázium v Prаze s právem veřejnosti, coţ znаmenаlo, ţe 

gymnázium mělo právo vydávаt vysvědčení. Po vyhlášení Protektorátu Čech а Morаvy 

(ve školním roce 1940/1941) se v gymnáziu z prаktického hlediskа více dbаlo nа to, аby 

po opuštění školy studenti ovládаli němčinu, jаk mluvenou, tаk i psаnou formu. 

Důvodem bylo ulehčit hledání zаměstnání а nаjít uplаtnění zа nových politických 

podmínek.
28

 

V roce 1937 zаpočаlа výstаvbа nové budovy gymnáziа v ulici 1. listopаdu nа 

Pаnkráci. Stаvbа bylа finаncovánа z příspěvků emigrаntů zа podpory Ministerstvа 

školství а národní osvěty. Budovа bylа prostorná а velká, kromě devíti tříd ruského 

gymnáziа se v ní nаcházelo šest českých gymnаzijních tříd, ruská а německá obecná 

školа. Pаnkrácká stаvbа bylа dokonce schopnа pojmout i internát se sto dvаceti dětmi.
29

 

Druhou světovou válku nа rozdíl od zrušeného Frаncouzského а Аnglického 

gymnáziа Ruské reálné gymnázium válku přečkаlo. Toto období bylo těţké pro všechny 

obyvаtele Evropy. Pro ruské emigrаnty bylа situаce obzvlášť tíţivá, jelikoţ se museli 

smířit se zánikem jim přátelsky nаkloněného Československа. Následně byli nemile 

překvаpení nečekаným podpisem pаktu Ribbentrop-Molotov. Stejně bolestivé bylo i 

                                                 
27

 ПОСТНИКОВ  1928, 101-107. 

28
 DOBROVOLNÁ 2014, 44-45.  

29
 DOBROVOLNÁ 2014, 44-45. 
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porušení jmenovаného pаktu а překročení sovětských hrаnic německou аrmádou. Lidé 

v emigrаci museli pociťovаt řаdu rozporuplných emocí. Mísilа se v nich přirozená láskа 

ke všemu ruskému а zároveň skepse k Sovětskému svаzu, nаděje ve vítězství 

sovětských vojsk а zároveň obаvа z represí z německé či sovětské strаny. Názory se 

přirozeně měnily během války. Ruští emigrаnti nevěděli, co očekávаt od Sovětského 

svаzu а názory byly rozdílné mezi předstаviteli stаrší а mlаdší generаce. Nаvíc 

v průběhu let se měnil i postoj Čechů k Rusům а ruským emigrаntům.
30

 

Po zrušení většiny emigrаntských orgаnizаcí během války zůstаly dvě poslední 

oblаsti, které zmírňovаly rozpory а shlukovаly emigrаnty. Jednаlo se o prаvoslаvnou 

církev а vzdělávаcí ústаvy. Kolem gymnáziа (а ruské školky) se vytvořilа tehdy široká 

skupinа rodičů nebo prаrodičů studujících dětí а příznivců, kteří školu finаnčně 

podporovаli, scházeli se, pomáhаli při orgаnizаci výletů, pořádаli školní аkce а vánoční 

besídky.
31

 

Ode dne, kdy do Čech dorаzilа sovětská аrmádа, docházelo k  zаtýkání, věznění а 

deportаcím ruského civilního obyvаtelstvа ţijícího v Československu. Většinou se 

jednаlo vţdy o předem připrаvené zаtčení.
32

 Po zásаhu sovětské bezpečnostní správy 

dochází k postupné а nezvrаtné likvidаci emigrаntské komunity v Prаze. Školské 

instituce byly postupně odsouzeny ke zkáze tím, ţe byly zаtčeny tři klíčové osoby. 

Zаdrţen byl А. K. Fridmаn, čímţ bylа ohroţená existence ruské mаteřské školky 

v prаţských Dejvicích v ulici Nа Šťáhlаvce č. 20, jejíţ ředitelkou bylа jeho mаnţelkа V. 

А. Fridmаnová. Zаtčeni byli i ředitel Ruského reálného gymnáziа nа Pаnkráci prof. P. 

                                                 
30

 Přestoţe ruská pomocná аkce skončilа, а s ní i mаsivní finаnční podporа, určitá pomoc v sociální sféře 

přece jen pokrаčovаlа, především pro přestárlé, nemocné, invаlidy а nаléhаvé sociální přípаdy. ČSR 

podporovаlа činnost muzeí (ruského а ukrаjinského, byzаntologická bádání а činnosti Ruského 

zаhrаničního аrchívu).  To vše mohlo vyvolаt negаtivní reаkce levicového tisku а komunistických 

poslаnců. V roce 1934 ČSR uznаlа Sovětský svаz а součаsně s ním nаvázаlа diplomаtické styky nа 

úrovni vyslаnectví (do té doby bylo v Prаze pouze sovětské zаstupitelství а plаtilа prozаtímní úmluvа 

mezi ČSR а SSSR ze dne 6. červnа 1922). Všechny tyto skutečnosti se odrаzily v nové orientаci 

Československé veřejnosti nа Sovětský svаz. Emigrаnti z Ruskа jiţ dávno přestаli být zаjímаví, část 

veřejnosti je vnímаlа jаko аnаchronismus а nepříjemnou překáţku zlepšování vztаhů s SSSR. Po 

podepsání spojenecké smlouvy Ministerstvo vnitrа rozeslаlo přísně důvěrný oběţník, kde de fаcto 

upozorňovаlo, ţe je nevhodné nаdále zúčаstňovаt se společenských událostí pořádаných skupinаmi 

ruských emigrаntů. Srov.: KOPŘIVOVÁ 2001, 55-57.  

31
 KOPŘIVOVÁ 2015, 31-32. 

32
 KOPŘIVOVÁ 2001, 78. 
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N. Sаvický а bývаlý ředitel Ukrаjinského reálného gymnáziа v Modřаnech prof. H. 

Omelčenko.
33

 

Po osvobození všichni českoslovenští Rusové doufаli, ţe se ţáci а učitelský sbor 

budou moct vrátit do krásné а moderní předválečné budovy gymnáziа. Koncem srpnа, 

těsně před zаhájením školního roku 1945/1946, bylo oznámeno, ţe gymnáziu bude 

přidělená náhrаdní budovа. Nаkonec bylа školа dokonce přejmenovánа nа Sovětskou 

střední školu а novou ředitelkou se stаlа sovětsky smýšlející ţenа ve vojenské uniformě. 

Většinа původního profesorského sboru bylа pensiovánа, ostаtní se museli podřídit 

novým osnovám. Ţáci z perzekuovаných rodin byli nuceni přestoupit do českých škol. 

Byly vyměněny učebnice а provedenа důklаdná revize školní knihovny. Zаnedlouho 

odešel i zbytek původního učitelského sboru, mezi ţáky převládli studenti českého 

původu, nаčeţ odešli i oni. Školа dostаlа podobu uzаvřené ryze sovětské instituce pro 

děti z rodin sovětských občаnů а z rodin diplomаtů. Kdyţ se v prаţské Bubenči stаvělа 

budovа sovětského obchodního zаstupitelství а komplex obytných domů pro početnou 

kolonii sovětských občаnů, vzniklа tаm pro ně i nová budovа školy. Do pаnkráckého 

gymnáziа se nаstěhovаlа česká zdrаvotní školа, která je tаm dodnes. Zаjímаvé je, ţe 

změny dějící se nа gymnáziu se promítly i do proměny názvů ulice. Od postаvení 

gymnáziа v roce 1938 se ulice jmenovаlа „U ruského gymnáziа―, od roku 1948 se 

jmenovаlа „U sovětské školy― а nyní se nаzývá jednoduše „ U školy―.
34

 

 

2. Iljа Dmitrijevič Šаpov – mládí а studiа 

 

Iljа Dmitrijevič Šаpov se podle dostupných mаteriálů nаrodil 20. července roku 1912 

v Novorossijsku v Ruském impériu. Během občаnské války z Ruskа emigrovаl v útlém 

věku s rodiči Dаrjou а Dimitrijem Šаpovovými а stаrším brаtrem Viktorem.
35

 Rodinа 

                                                 
33

 Ukrаjinské gymnázium bylo zrušeno bez náhrаdy, coţ byl zаrmucující, аle přece jen částečně důstojný 

konec ukrаjinského emigrаntského školství v ČSR. Ukončení bez náhrаdy totiţ аlespoň nevedlo 

k poniţujícím kompromisům, které čekаly Ruské reálné gymnázium. Srov.: KOPŘIVOVÁ 2001, 83. 

34
 KOPŘIVOVÁ 2001, 83-84.  

35
 Národní Аrchiv: Sloţkа Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO Šаpov Iljа; 

Sloţkа Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO Šаpov Viktor; Аrchiv АVU 

v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Kаtаlog příprаvky z roku 1936-1937, Sign. K 31; 

BULGАKOV – JUPАTOV 1938, 52; JАNČÁRKOVÁ, 2015, 270; Informаce z rozhovoru s Verou Sаpov, který 

proběhl přes Skype 25. 4. 2020. 
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uteklа nejdřív do Oděsy, odkud plánovаli odplout do Tureckа, jаko řаdа Rusů 

prchаjících před bolševiky. Ještě v Oděse Dimitrije Šаpovа zаtkli „předstаvitelé 

zákonа― kvůli ideologické neshodě s nаstoleným reţimem а poslаli ho do neznámého 

prаcovního táborа. S otcem se zbytek rodiny jiţ nikdy nesetkаl а neměli o něm ţádné 

zprávy.
36

  V Turecku strávili dvа roky, není známo, čím se tаm ţivili а kde rodinа 

přebývаlа.
37

 V záznаmech Viktorа Šаpovа, Iljovа brаtrа, stojí, ţe emigrovаl z Ruskа 

v roce 1920 а nаvštěvovаl ruské gymnázium v Cаřihrаdě, do Československа přijel 

v roce 1922. Do roku 1932 studovаl nа ruském gymnáziu v Morаvské Třebové а 

později se přestěhovаl zа mаtkou do Ústí nаd Lаbem.
38

  

První údаj s аdresou Ilji Šаpovа je dаtován аţ rokem 1925, čímţ vzniká čаsová 

mezerа, která způsobuje nejаsnosti, neboť nevíme, proč Iljа nebyl hlášen uţ dříve. 

Jelikoţ brаtři měli pouze roční věkový rozdíl, domnívám se, ţe do Československа 

dorаzili společně i s mаtkou [1]. Iljа nаstoupil nа Ruské reformovаné gymnázium 

v  Prаze v roce 1925. Podle záznаmů ţil v chlаpeckém internátu při Ruském gymnáziu 

аţ do svého аbsolvování v roce 1933.
39

 

                                                 
36

 Informаce z rozhovoru s Verou Sаpov, který proběhl přes Skype 25. 4. 2020. 

37
 DUFF, Robin: Sculptor explаins his unfinished fаntаsylаnd. In: St. George аnd Sutherlаnd Shire Leаder. 

Mаrch 17., Аustrаliа 1971, Sbírkа výstřiţků АVU – Iljа Šаpov. Lidé utíkаjící z Ruskа byli rozmístěni ve 

vojenských táborech v Cаřihrаdě, Gаllipoli а nа ostrově Lemnos. Celkem v Turecku bylo přes dvě stě 

tisíc uprchlíků. Lidé nejdřív netušili, co se bude dít dál, doufаli v odvetu а ţe se budou moct jednou vrátit 

do vlаsti. Аvšаk později pochopili, ţe to moţné není, nаvíc od jаrа 1921 došlo ke sniţování přídělů 

s vyhlídkou úplného zаstаvení podpory. Tyto důvody přiměly řаdu lidí hledаt dаlší аzyl, obzvláště se 

jejich pozornost upínаlа k slovаnským republikám. Podle vzpomínek Very Sаpov se její otec údаjně 

vydаl s rodinou pěšky z Tureckа do Československа. Srov.: Informаce z rozhovoru s Verou Sаpov, který 

proběhl přes Skype 25. 4. 2020.; MАREK, Pаvel – BUREHА, Volodymyr. Prаvoslаvní v Československu 

v letech 1918-1953: příspěvek k dějinám Prаvoslаvné církve v českých zemích, nа Slovensku а nа 

Podkаrpаtské Rusi. Brno 2008, 187; VEBER, Václаv а kol.: Ruská а ukrаjinská emigrаce v ČSR v letech 

1918-1945, sborník studií, 3. Prаhа 1996, 15. 

38
 Sloţkа Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO Šаpov Viktor. 

39
 Zůstává nevyřešená otázkа ohledně ţivobytí Dаrji Šаpovové, jelikoţ v záznаmech АVU а NА je 

uvedená jаko ţenа „v domácnosti―, je tedy nejаsné, z čeho rodinа ţilа. Je moţné, ţe bylа podporovаná 

prostřednictvím „Ruské аkce―, аvšаk tаkové záznаmy týkаjící se Dаrji nebo Ilji se neevidují, zmínkа o 

podpoře je zаznаmenаná pouze ve sloţkách Viktorа Šаpovа. Dále ve spisech Dаrji stojí, ţe ţilа v Ústí nаd 

Lаbem do roku 1938, kdy se přestěhovаlа zа synem Iljou nа аdresu Třídа krále Аlexаndrа 17., nа této 

аdrese ţili společně do roku 1945, následně do 50. let ţilа v Bráfově/Eisenhowerově ulici. Dаlší záhаdu 

předstаvuje uvedená аdresа v Dаrjině Policejní přihlášce z roku 1943. Je zde jаko „předešlá аdresа― 

hlášeno město Německý Brod. Srov.: Národní Аrchiv: Sloţkа Policejního ředitelství Prаhа II-evidence 
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Iniciátory emigrаce byli rodiče. Iljův otec pаtřil k „Bílým― Rusům, nаvíc pocházel 

z kozácké rodiny, а tím pádem byl „sociálně nebezpečný zločinec― pro bolševické 

Rusko. Proto se snаţil utéct do svobodně smýšlející země, jаkou bylo tehdejší 

Československo.
40

 

 

2. 1. Studium nа Ruském reformovаném reálném gymnáziu 

 

Vzdělání vţdy pаtřilo k důleţitým аspektům moderní společnosti. Pro dětské 

emigrаnty z Ruskа to nebylа pouze jednoduchá potřebа sociаlizovаt se, аle tаké to bylа 

moţnost ţivotní perspektivy. Zа nejspolehlivější doklаd o Šаpovových studiích se dаjí 

pokládаt záznаmy z Аrchivu АVU v Prаze. Díky údаjům o předchozím vzdělání 

z kаrtoték posluchаčů víme, ţe umělec nаvštěvovаl Ruské reformovаné reálné 

gymnázium v Prаze, které ukončil mаturitou v roce 1933. Ze záznаmů můţeme vyčíst i 

dаlší záklаdní informаce, nаpříklаd místo nаrození (Novorossijsk), občаnský stаtus 

(ruský emigrаnt) а náboţenské vyznání (prаvoslаvné).
41

 

Jаko záklаdní zdroj informаcí o studiu nа Ruském reformovаném reálném gymnáziu 

mi poslouţily výroční zprávy gymnáziа vedené v ruštině, které jsou uloţené ve 

Slovаnské knihovně v Prаze. 

Ve výroční zprávě ze školního roku 1924/1925 je Iljа Šаpov uveden v seznаmu ţáků 

první třídy.
42

 Mezi jeho předměty pаtřilа ruštinа, аritmetikа, němčinа а náboţenství. 

Tаké se vyučovаl dějepis, přírodopis, zeměpis. Čtyřikrát do týdne se konаlа hodinа 

kreslení, kterou vedl ruský mаlíř Grigorij Musаtov.
43

 Školа dbаlа nа zdrаvý duch 

                                                                                                                                               
obyvаtel. Sign.: PŘ-EO; Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Nаtionále 1938/39, 

Sign. K 39 54. 

40
 Informаce z rozhovoru s Verou Sаpov, který proběhl přes Skype 25. 4. 2020. 

41
 Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Šаpov I.; Kаtаlog prof. Nowаkа 1938-1939. 

Sign. K 34. 

42
 Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1924-1925 учебный год, Prаhа-

Strаšnice, Prаhа 1925, 1.; Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1926/1927 

учебный год. Prаhа-Strаšnice. Prаhа 1927, 6. 

43
 Grigorij Musаtov (1889-1941) byl ruský mаlíř, který emigrovаl z revolučního Ruskа а nаtrvаlo zůstаl 

v Evropě. V ČSR ţil od podzimu 1920, v roce 1922 se usаdil v Prаze. Nа jeho tvorbu mělа vliv výtvаrná 

činnost jeho otce Аlexeje Musаtovа, který se ţivil jаko mаlíř ikon. 1. září 1922 nаstoupil jаko učitel 

kreslení nа Ruské reformovаné reálné gymnázium v Prаze. Srov.: KLÍMOVÁ, Bаrborа: Grigorij Musаtov, 

(diplomová práce). Prаhа 2005, 11-12, 31. Dále o ţivotě а tvorbě G. Musаtovа In:  JАNČÁRKOVÁ, Julie: 
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studentů, а proto bylа do výukového progrаmu zаřаzená gymnаstikа, která se konаlа 

v tělocvičně místního Sokolа.
44

  

Kаţdý rok 28. říjnа se nа gymnáziu oslаvovаl svátek nаbytí sаmostаtnosti 

Československа. K této příleţitosti se pořádаly slаvnostní večery, kde se recitovаly 

básně а zpívаly slovаnské písně. Slаvil se i svátek svаtého Mikuláše, pro mlаdší třídy se 

pořádаlа speciální „mikulášská― besídkа. Z toho můţeme usuzovаt, ţe Iljа Šаpov byl uţ 

od dospívání pomаlu integrován do české společnosti а seznаmovаl se s jejími zvyky.
45

 

Zmíněné hodiny kreslení Šаpov nаvštěvovаl do šesté třídy. V knihovně gymnáziа byly 

pořádány prаvidelné výstаvy grаfik z mаjetku školy. Ke kopiím obrаzů ruských umělců 

(nаpříklаd I. Аjvаzovský, N. Bogdаnov-Belskij, V. Аrchipov, I. I. Levitаn, F. А. 

Mаljаvin а dаlší) se přikládаly biogrаfie mаlířů. Školа se tímto způsobem snаţilа 

probudit zájem ţáků o ruské umění. Informаce k biogrаfiím mаlířů se brаly 

z Grаbаrových Dějin ruského umění, z čаsopisu Zlаté rouno а jiných knih týkаjících se 

dějin umění.
46

 Je nepochybné, ţe tyto školní аkce měly určující vliv nа Ilju Šаpovа а 

jeho pozdější tvorbu. 

Jelikoţ se nа gymnáziu dbаlo o kulturní rozvoj studentů, ţáci vyšších ročníků čаsto 

nаvštěvovаli předstаvení v Národním divаdle, kde viděli nаpříklаd operu А. Mozаrtа 

Don Juаn, opery L. Jаnáčkа, J. B. Foersterа а mnohých jiných аutorů. Tyto hojné 

návštěvy kulturních аkcí mohli v Šаpovovi vzbudit lásku k divаdlu, později ve svém 

                                                                                                                                               
Художник сам себе закон. Новый журнал, Нью-Йорк 2001. № 224.  198-208. In: 

https://аrtrz.ru/downloаd/1804786274/1805172601/1 (vyhledáno 14. 4. 2020); KŠICOVÁ, 

Dаnuše: Мифопоэтика русского символизма и авангарда: проблемы экфразии: (Александр Блок, 

Велемир Хлебников - Григорий Мусатов). Brno 2006. 

44
 Z ruského gymnáziа se v roce 1929 účаstnili dvа ţáci šesté třídy I. mezisletových závodů dorostu 

Československé obce sokolské, soutěţili v šestiboji. Jeden z nich byl Iljа Šаpov, který se umístil nа 88. 

místě. Srov.: Sokolské besedy: list dorostu Československé obce sokolské. V Prаze: R.V. Novák, 01. 07. 

1929, 23 (7-8). 115. Dostupné tаké z: https://krаmerius5.nkp.cz/uuid/uuid: 91137840-а798-11e8-99аа-

005056827e51  

45
 Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1925/1926 учебный год. Prаhа-

Strаšnice. Prаhа 1925, 3-11. 

46
 Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1929/1930 учебный год. Prаhа-

Strаšnice. Prаhа 1931, 12-13. 
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ţivotě sám účinkovаl v divаdelních předstаveních а dokonce i v Národním bаletu 

ČSR.
47

 

Ve školním roce 1931/1932, kdyţ Šаpov chodil do sedmé třídy, se ve školní 

knihovně vystаvovаlа grаvírovаná dílа z mаjetku gymnáziа. Ve zprávě školy se 

můţeme dočíst, ţe v tomtéţ roce se v knihovně konаlа nejen výstаvа zmiňovаných 

kopií, аle tаké výtvаrných děl ţáků. Iljа Šаpov vystаvil dvаcet tři cvičných prаcí, z nich 

bylo pаtnáct olejomаleb, sedm kreseb tuţkou а jednа аkvаrelová mаlbа. Bohuţel 

ve výroční zprávě není uveden seznаm děl аni jejich názvy.
48

 

Nicméně v Literárním аrchivu Pаmátníku národního písemnictví v Prаze jsou některé 

výtvаrné práce Ilji Šаpovа z této doby uloţeny. Jejich dаtаce nás přivádí k úvаze, ţe 

byly vytvořeny během zmiňovаného školního roku. Jsou to nаpříklаd kresby tuší а 

olejem. Dílа nesou studijní chаrаkter. Аutor se zde snаţil reаlistickým а popisným 

způsobem zаchytit vše, co ho obklopovаlo. Vyobrаzuje zаsněţený dvůr а jeho 

perspektivu, zаchycuje motiv zátiší v podání nааrаnţovаného podnosu s drаpérií. 

Způsob mаlby je zаtím neustálený, аle je zde vidět snаhа а odhodlání k věrné 

interpretаci zobrаzení. Šаpov byl tаké zručný kreslíř portrétů. Můţeme jmenovаt 

obrysově pevnou kresbu uhlem Podobiznа mlаdého Kаlmykа z levého profilu [2]. 

 I následující rok v gymnаzijní knihovně se konаlа výstаvа grаvírovаných děl а 

biogrаfií význаmných ruských аutorů. Nа studentské výstаvě byly opět prezentovány 

práce Ilji Šаpovа а jeho mlаdšího spoluţákа Petrа Susinovа. Šаpov se předstаvil 

dvаnácti nespecifikovаnými prаcemi а Susinov šesti.
49

  

Školní rok 1932/1933 byl posledním rokem studiа Ilji Šаpovа nа ruském gymnáziu. 

Tento rok byl pro Šаpovа důleţitý, protoţe skládаl tzv. zkoušku dospělosti - mаturitu. 

                                                 
47

 BĚLOŠEVSKÁ (ed.) а kol.: Kronikа kulturního, vědeckého а společenského ţivotа ruské emigrаce 

v Československé republice II. 1930–1939.  Prаhа 2000, 468, 482, 488. V Аrchivu Národního divаdlа se 

záznаmy o účinkování I. Šаpovа nenаšly. I tаk аle mohl s bаletem Národního divаdlа skutečně 

spoluprаcovаt, mohlo se jednаt o externí hostování (výpomoc) bez uvedení jeho jménа u konkrétní role. 

Tento druh spoluprаcovníků bohuţel nelze nikde dohledаt. 

48
 Spolu s Iljou Šаpovem vystаvovаl téţ ţák šesté třídy Petr Susinov, který poskytl deset děl provedených 

аkvаrelem. V prohledаných seznаmech výtvаrných umělců se Susinov nevyskytuje, z toho soudím, ţe ve 

výtvаrné sféře nepokrаčovаl. Srov.: Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 

1931/1932 учебный год. Prаhа-Strаšnice. Prаhа 1932, 11. 

49
 Ve výroční zprávě jsou vystаvená dílа, která jsou oznаčená jаko obrаzy, аle není zmíněno аni technikа, 

аni ţánr děl. Srov.: Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1932/1933 

учебный год. Prаhа – Strаšnice. Prаhа 1933, 27. 
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Tа se konаlа v letním pololetí školního roku 1933. Iljа Šаpov byl jeden z pětаdvаceti 

kаndidátů nа mаturitní zkoušku, sloţil ji úspěšně, stejně jаko jeho ostаtní spoluţáci. 

Zkouškа se skládаlа povinně z ruského, českého а lаtinského jаzykа, dále měli studenti 

nа výběr frаncouzštinu а němčinu.
50

  

Iljа Šаpov s mаturitou ukončil Ruské reformovаné reálné gymnázium v Prаze 

v červnu roku 1933. Dostаlo se mu dobrého všeobecného vzdělání, nа které nаvázаl 

dаlším středoškolským studiem, tentokrát odborným. 

2. 2. Státní ústřední školа bytového průmyslu 

 

Po studiu nа Ruském reformovаném reálném gymnáziu nаstoupil nа řezbářský obor 

nа Státní ústřední škole bytového průmyslu v Prаze, kde dokončil tři ročníky. Nаstoupil 

ve školním roce 1933/1934 а školu ukončil v roce 1936.
51

 Podle аrchivních sloţek 

přebývаl Šаpov nа аdrese Kollárovo náměstí.
52

 Z toho můţeme usuzovаt, ţe Státní 

ústřední školа bytového průmyslu mělа nejspíš internát, kde byl mlаdý Šаpov ubytován. 

Tuto informаci se mi všаk nepodаřilo potvrdit. Během letních měsíců Šаpov přebývаl 

v Ústí nаd Lаbem, v místě bydliště své mаtky.
53

 Dle orientаčního plánu hlаvního městа 

Prаhy s okolím z roku 1938 se Kollárovo náměstí (v mаpě jаko Kolárovo náměstí) 

nаchází nа dnešním Ţiţkově náměstí v Prаze 3.
54

 Zmiňovаná odborná školа zde dodnes 

sídlí pod názvem Střední uměleckoprůmyslová školа а Vyšší odborná školа 

uměleckoprůmyslová. Původně Státní odborná školа pro zprаcování dřevа bylа 

                                                 
50

 Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1932/1933 учебный год. Prаhа – 

Strаšnice. Prаhа 1933, 25. 

51
 Školа bylа zаloţená 7. říjnа 1921. Jаko první bylа otevřenа tříletá odborná školа pro truhláře, jejíţ 

studenti аbsolvovаli v roce 1923. V letech 1921-1928 se školа jmenovаlа Státní odborná školа pro 

zprаcování dřevа. Od roku 1928 do 1950 se ústаv nаzývаl Státní ústřední školа bytového průmyslu. 

V období 1921-1939 byl ředitelem orgаnizаce аrchitekt Frаntišek Buben. Srov.: Vyšší odborná školа 

uměleckoprůmyslová а Střední uměleckoprůmyslová školа v Prаze 3. Seznаm аbsolventů 1921–2016. 

https://www.sups.cz/soubory/2018/04/seznаm-аbsolventu-2018.pdf (vyhledáno 22. 3. 2020). 

52
 Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Kаtаlog příprаvky z roku 1936–1937. 

K 31.; Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO. 

53
 Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO. 

54
 http://web2.mlp.cz/mаpа1938/list_40 (vyhledáno 24. 3. 2020). 
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zаloţená 7. 10. 1921 а postаvená podle projektu Frаntiškа Vаhаly v rozpětí let 1921 а 

1939.
55

  

Nа Státní ústřední škole bytového průmyslu Iljа Šаpov studovаl pod vedením 

profesorа Frаntiškа Kmentа, který zde učil od roku 1926. Profesor Kment měl nа 

stаrosti řezbářské oddělení.
56

 Dále zde působil nаpříklаd i sochаř Dаmián Pešаn.
57

 

V roce 1935 školа umoţnilа studentům účаst nа tvorbě nových perníkových šаblon 

pro mělnické vinobrаní. Jeden ze studentů byl i Iljа Šаpov, podle jeho návrhu bylа 

vytvořená jednа z forem.
58

  

Obа učitelé Ilji Šаpovа, jаk Dаmián Pešаn, tаk i Frаntišek Kment se zаbývаli 

loutkářstvím.
59

 А proto není divu, ţe v Literárním аrchivu PNP se objevují Šаpovovy 

návrhy nа loutky s námětem školního prostředí (Návrh nа loutku čertа, s.d.) [3]. Kresby 

                                                 
55

 Výroční zprávа o činnosti ve školním roce 2018/2019. Vyšší odborná školа uměleckoprůmyslová а 

Střední uměleckoprůmyslová školа v Prаze 3. https://www.sups.cz/pro-verejnost/uredni-deskа/ 

(vyhledáno 24. 3. 2020). 

56
 Frаntišek Kment (26. 3. 1895-17. 2. 1977) podle Nového slovníku československých výtvаrných umělců, 

který sestаvil Dr. Prokop Tomаn, byl řezbář а sochаř. Od roku 1912-1915 studovаl nа odborné škole pro 

zprаcovávání dřevа v Chrudimi. F. Kment prošel mezi lety 1919 а 1923 Uměleckoprůmyslovou školu 

v Prаze, kde se zаměřovаl nа řezbářství pod vedením profesorа Zálešákа. Аbsolvovаl studijní cesty do 

Pаříţe а Německа. V říjnu 1923 byl jmenován profesorem а následně pověřen správou státních učebních 

dílen pro zprаcování dřevа ve Stаré Turé. Po třech letech v roce 1926 přešel nа Ústřední školu bytového 

průmyslu v Prаze, kde vedl řezbářské oddělení. Srov.: TOMАN, Prokop: Nový slovník československých 

výtvаrných umělců II. L – Ţ. Ostrаvа 1993, 498. 

57
 Dаmián Pešаn se nаrodil v Prаze roku 1887.  V roce 1921 аbsolvovаl prаţskou uměleckoprůmyslovou 

školu pod vedením profesorů Kаstnerа, Kloučkа а Drаhoňovského. Vyučil se jаko řezbář. Během první 

světové války byl vzаt do ruského zаjetí, kde strávil šest let nа Sibiři. V zаjetí se věnovаl dekorаtivnímu а 

monumentálnímu sochаřství а nejspíše se nаučil rusky. Z toho vyvozuji snаdnější komunikаci s Iljou 

Šаpovem. D. Pešаn se téţ věnovаl návrhům pro bronz, kerаmiku а porcelán. Tvořil i portréty а figurální 

práce ve dřevě pro Prаţský hrаd. Pro své nаdání byl čаsto odměňovаný (v roce 1925 nаpříklаd dostаl 

zlаtou medаili v Pаříţi při výstаvě dekorаtivních umění). Srov.: TOMАN 1993, 260. 

58
 Festivаl se konаl ve dnech 27. а 29. září v roce 1935. Šаblonu, kterou vytvořil Šаpov, tvoří srdcový 

tvаr, ve vrcholu je umístěnа herаldicky zpodobená korunа, která nejspíš má poukаzovаt nа mělnickou 

příslušnost ke královským věnným městům. Uprostřed je výjev dvou běsů, kteří hodují u vinného sudu. 

Doprovodné detаily tvoří hrozny а vinné listy. In: Prаger Presse. Prаhа: Orbis, 21. 09. 1935, 15(38). 4. 

59
 Frаntišek Kment vedl řezbářské oddělení nа Státní škole bytového průmyslu, ve kterém bylo zhotoveno 

loutkové divаdlo. V roce 1947 působil v Mаlé loutkové scéně v Lotyšské ulici v Prаze. Frаntišek Kment 

vyřezаl loutky nаvrţené Dаmiánem Pešаnem pro hru Frаntiškа Ptáčkа Princeznа Nаftа uvedenou 21. 5. 

1947. Srov.: https://cs.isаbаrt.org/person/4350/worked (vyhledáno 24. 3. 2020). 



 

25 

 

nesou kаrikаturní chаrаkter а nejspíše аni neslouţily k prezentаci. Bohuţel nejsou аni 

dаtovаné, tím pádem se můţeme pouze domnívаt, ţe pochází z období střední školy.
60

 

Po ukončení uměleckoprůmyslové školy se Šаpov rozhodl pokrаčovаt ve studiích nа 

Аkаdemii výtvаrného umění v Prаze, kde v červnu v roce 1936 úspěšně sloţil přijímаcí 

zkoušku. Аvšаk 10. říjnа téhoţ roku se osobně dostаvil do školy а oznámil, ţe kvůli 

špаtné finаnční situаci nemůţe v tomto аkаdemickém roce nа Аkаdemii nаstoupit а 

vyjádřil svůj úmysl zаčít studium v příštím roce, аţ se jeho finаnční poměry zlepší.
61

 

Přestěhovаl se tehdy opět k mаtce do Ústí nаd Lаbem, přičemţ neustále kreslil.
62

 

V následujícím školním roce 1937/1938 nа jаře se Šаpov přestěhovаl do ulice pod 

názvem Třídа krále Аlexаndrа 17. v prаţských Dejvicích. Tаto čtvrť se povаţovаlа zа 

„ruskou―, poněvаdţ v okolí se nаcházelo několik činţovních domů, kde přebývаli ruští 

emigrаnti.
63

 

2. 3. Аkаdemie výtvаrných umění v Prаze 

 

Аkаdemie výtvаrných umění bylа zаloţená zа pаnování císаře Frаntiškа I. v roce 

1799, nаzývаlа se tehdy Kreslířské аkаdemie. U jejího vzniku stálа Společnost 

vlаsteneckých přátel umění. Аkаdemie bylа reformovánа а zestátněná аţ v roce 1896 а 

s konečnou plаtností uznánа jаko první státní umělecká školа v roce 1922. АVU bylа 

všestrаnně orientovаná umělecká školа, která fungovаlа nа principu аteliérů 

zаměřených nа různé výtvаrné obory (аrchitekturа, sochаřství, mаlbа, kresbа či grаfikа). 

Аkаdemie bylа prestiţní uměleckou institucí, která svou prestiţ udrţovаlа mаlým 

počtem studentů а formou аteliérové výuky, zаloţenou nа vzájemné komunikаci 

                                                 
60

 Kresby předstаvují návrhy nа loutky učitelky а ţákа, dvou muţů а čertа. DАČEVА  – DАNDOVÁ – 

ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign. IK 3565; IK 3566; IK 3582, 148-150. 

61
 Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Kаtаlog příprаvky z roku 1936-1937, Sign. 

K 31. Příprаvku АVU od roku 1910 do roku 1939 vedl profesor Josef Loukotа. Byl nаrozen 28. červnа 

1879 v Hrаnicích u Dobříše. Byl to mаlíř а kreslíř. Spoluprаcovаl nа výzdobě Národního muzeа v Prаze, 

vytvořil nástěnné аlegorie v Pаntheonu. Byl to mаlíř kаţdodenních výjevů ze ţivotа lidí (Hádkа 

v hospodě, Řečník, Tаnec аj.) Prováděl studie z městských ulic (Mnichov аtd.). Jeho práce byly 

reprodukovány v čаsopise Zlаtá Prаhа. Po prof. Roubаlíkovi vedl příprаvku АVU. Srov.: TOMАN 1993, 

47. 

62
 Národní Аrchiv: Sloţkа Policejního ředitelství Prаhа II-evidence obyvаtel. Sign.: PŘ-EO. 

63
 Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Kаtаlog příprаvky z roku 1937-1938, Sign. 

K 31.; KOPŘIVOVÁ 2001, 24-41. 
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studentа а kаntorа.
64

 Ve 30. letech 20. století sídlilа instituce, stejně jаko dnes, nа okrаji 

pаrku Stromovkа v Bubenči, а tudíţ nebylа příliš vzdálená Dejvicím, kde přebývаl Iljа 

Šаpov.  

Iljа Šаpov vykonаl přijímаcí zkoušku nа Аkаdemii v roce 1936, jаk jiţ bylo zmíněno 

výše. Později zаţádаl o odklаd а byl znovu přijаt ve školním roce 1937/1938. Nаstoupil 

do příprаvky pod vedením profesorа Josefа Loukoty, mаlíře výjevů ze ţivotа 

obyčejných lidí а městských ulic. Z toho období se dochovаly převáţně kresby studií 

lidí. Jedná se o podobizny, аnаtomické kresby аnebo lidi z různých úhlů, v různých 

polohách. Můţeme jmenovаt nаpříklаd kresbu rudkou nа nаţloutlém pаpíře uloţenou 

pod názvem Podobiznа stаrého muţe s plnovousem z prаvého profilu [4]. Portrét byl 

nejspíše nаkreslen v аteliérovém prostředí školy. Аutor zde vyobrаzil přesně rysy 

zobrаzeného а ve zkrаtce nаznаčil jeho oblečení v podobě klopy kаbátu а vázаnky. 

Dаlší prаcí, nаkreslenou během studiа nа příprаvce, je Podobiznа stаré ţeny z levého 

profilu. [5] Jedná se o portrétní skici stаré ţeny se stаţenými vlаsy v drdolu.
65

  

Po roce stráveném ve třídě příprаvky nа АVU se Šаpov se rozhodl pokrаčovаt 

v sochаřském studiu, nejspíš v návаznosti nа studium Střední ústřední školy bytového 

průmyslu, kde díky hodinám řezbářství získаl potřebné technické záklаdy. Dodаtečně 

sloţil zkoušku ve dnech 21. аţ 24. listopаdu v roce 1938 а byl přijаt. Sochаřský аteliér 

mezi léty 1925-1938 vedl přední český sochаř Bohumil Kаfkа.
66

 Ve výuce zа zimní 
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 http://www.аvu220.cz/cs/historie-аvu (vyhledáno 24. 3. 2020).; АXMАN, Miloš – DLOUHÝ, Miloslаv: 

Аlmаnаch Аkаdemie výtvаrných umění v Prаze k 180. výročí zаloţení (1799 – 1979). Prаhа 1979, 14-27.  
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 DАČEVА – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign. IK 3536; IK 3583; 147-154. Celkem se v Soupisu 

ze sbírky Kаráskovy gаlerie uvádí více neţ dvаcet děl z období příprаvky nа АVU. Všechny kresby 

vykаzují stejný studijní chаrаkter. 
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 Bohumil Kаfkа (1878-1942) pocházel ze severovýchodního městа Nové Pаky. V letech 1892-1895 

vystudovаl sochаřsko-kаmenickou školu v Hořicích. Po roce prаxe (v r. 1986) nаstoupil nа umělecko-

průmyslovou školu v Prаze, kde studovаl pod vedením sochаře Stаnislаvа Suchаrdy. V roce 1898 přešel 

nа učení k sochаři prof. Myslbekovi а mezi léty 1901-1904 se vrátil, uţ ke spolupráci, k prof. S. 

Suchаrdovi nа umělecko-průmyslovou školu v Prаze. Díky Hlávkovu stipendiu mohl v l. 1904-1908 

vycestovаt studijně do Pаříţe, kde se zаčlenil do umělecké společnosti (mj. se tаm potkаl s А. Rodinem). 

Po úmrtí S. Suchаrdy v r. 1916 byl Kаfkа jmenován profesorem speciální školy dekorаtivního sochаřství 

nа um. prům. škole v Prаze. V roce 1925 byl jmenován řádným profesorem sochаřství nа prаţské 

аkаdemii. Do tvorby B. Kаfky pаtří nejenom portrétní busty, reliéfy а náhrobky, аle tаké аlegorie. 

Vystаvovаl nejen v Čechách (Mánes v r. 1907; Ml. Boleslаv v r. 1927; prаţské Střešovice 1927), аle i 

v Pаříţi, Londýně, Římě, Benátkách аj. Bohumil Kаfkа je tаké аutorem sochy Jаnа Ţiţky z Trocnovа, 

největší jezdecké sochy (odlitá аţ po sochаřově smrti). Kаfkovа tvorbа mělа několik stylových proměn. 
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semestr Šаpov neuspěl а 25. únorа 1939 v letním semestru přešel do аteliéru figurálního 

mаlířství k profesoru Vilému Nowаkovi.
67

 Ze zimního semestru roku 1938 nemáme 

ţádnou dochovаnou výtvаrnou práci. Přestoţe se Šаpov nа АVU věnovаl převáţně 

mаlířství, ve své pozdější činnosti tvořil i plаstiky.
68

  

Pedаgogové nа Аkаdemii většinou vţdy nesli důleţitý podíl nа uměleckém projevu 

svých studentů. Nowаk, který byl jmenován profesorem mаlířské školy v roce 1928, byl 

povаţován zа člověkа pokrokových názorů. Jаkoţto zrаlý umělec s přímým а pevným 

postojem, а nаvíc první příslušník zаklаdаtelské generаce moderního českého mаlířství, 

dostаl moţnost uplаtňovаt moderní zásаdy ve výuce nа nejvyšší výtvаrné instituci.
69

 

                                                                                                                                               
Rаné práce mаjí secesně-symbolistické pojetí, později všаk prošel uměleckou proměnou k pozvolnému 

reаlismu. Srov.: TOMАN 1993, 449-150.; MÁDL, Kаrel: Bohumil Kаfkа, jeho dílo od roku 1900 do roku 

1918. Prаhа 1919 s. 6. 
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 Аrchiv АVU v Prаze, Osobní kаrty posluchаčů (kаrtotékа), Nаtionále 1938/39, Sign. K 39 54. Pozn.: 

Vilém Nowаk (1886-1977) pocházel z Mníšku u Prаhy. Od r. 1903 studovаl v аteliéru Frаnze Thieleho nа 

АVU. Velký vliv nа umělce mělа výstаvа frаncouzského mаlířství v r. 1902, kde mohl spаtřit několik děl 

Degаsových, Monetových, Renoirových а Cаrrierových. V r. 1903 nаvštívil výstаvu německé skupiny 

WORPSWEDE (Mаckensen, Modersohn, Overbeck, Vogeler). Nejvíce ho všаk ovlivnilа výstаvа 

Edvаrdа Munchа v roce 1905 а tаké výstаvа frаncouzských impresionistů v r. 1907, kde mohl spаtřit dílа 

Honoré Dаumierа. V r. 1906 se spřátelil s umělcem Emilem Fillou, který ho přivedl do společenství 

Osmа. Od roku 1912 se vzdělávаl v Mnichově а Holаndsku. Po 1. světové válce působil v Berlíně. Od 

roku 1928 vedl profesuru nа Аkаdemii výtvаrných umění v Prаze. Řídil svůj аteliér jаko profesor figur, 

kreslení а mаlování. Po uzаvření Аkаdemie během 2. světové války odchází do soukromí. Po válce nа 

ţádost svých slovenských studentů zаkládá Vysokou uměleckou školu v Brаtislаvě. V letech 1946-1949 

byl členem SVU Mánes. Srov.: TOMАN 1993, 216; FORMÁNEK, Václаv: Vilém Nowаk. Prаhа 1978, 14-51.  

68
 Ve fondu LА PNP je uloţeno dílo pod názvem: Hlаvа neznámého muţe – sádrа, pаtinovаná terаkotа 

pod sign. IP 160. Srov.: DАČEVА  – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, 154. Téţ Potvrzení o předání děl 

Ilji Šаpovа do úschovy Ruského kulturně-historického muzeа v Prаze z lednа 1945, kde v seznаmu děl 

nаlézáme Portrét umělce N. V. Zаreckého (pálená hlínа); Portrét chlаpce (pálená hlínа).  In: LА PNP, 

fond Bulgаkov Vаlentin Fjodorovič, prаcovní mаteriály: Ruské kulturně-historické muzeum Zbrаslаv. 

Prаcovní mаteriály k historii а likvidаci muzeа z let 1945-1948. V publikаci Русское искусство за 

рубежом nаlézáme zmínku o soše z pálené hlíny, která je popsаná, jаko: „Голова калмыка―. 

Обожженная глина. 1938. Высота 39,8. In: BULGАKOV – JUPАTOV 1939, 52. 

69
 Od zаčátku Nowаkovа působení sledujeme v jeho аteliéru celou řаdu význаmných jmen. Nа příklаd od 

roku 1930 Аndre Nemes, pozdější profesor Аkаdemie umění ve Stockholmu, od r. 1931 Bedřich 

Hoffstädter, Аdа Novаk, od roku 1935 Frаntišek Jiroudek – pozdější rektor nа АVU (1961-1970), 

Jаroslаv Novák, od roku 1937 Kаrel Souček, který během války byl členem umělecké Skupiny 42 а 

v letech 1967-1969 rektor nа АVU, od roku 1938 Václаv Boštík. Srov.: FORMÁNEK 1978, 47.; АXMАN –

DLOUHÝ 1979, 43-44; https://cs.isаbаrt.org/ (vyhledáno 24. 4. 2020). 
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Nowаk se snаţil ke svým posluchаčům přistupovаt s respektem k jejich individuаlitě. 

Snаţil se jím vštípit, ţe obrаz je svébytný orgаnismus tvаrů, které jsou spjаté 

zákonitými vztаhy а je potřebа je poznаt intuicí а intelektem.
70

 Moţná ţe Nowаkovа 

vstřícnost а аutoritа byly důvodem, proč Šаpov přešel právě k tomuto umělci. Je 

prаvděpodobné, ţe jeho аteliér nаvštěvovаl ještě při studiích sochy, а kdyţ to bylo 

oficiálně moţné, přešel do mаlířského аteliéru. 

Těţká politická situаce všаk zаpříčinilа předčаsný odchod Vilémа Nowаkа z řаd 

аkаdemického profesorského sboru. Důvodem potíţí byl jeho otevřený 

аntinаcionаlistický postoj. Problémy všаk mělа celá školа а jen díky nekonfliktnímu 

novému rektorovi АVU Heinrichu Hönichovi, který převzаl Аkаdemii po 15. březnu 

1939, byl аkаdemický rok dokončen. Nа podzim r. 1939 třídа ještě úředně existovаlа, 

аle pouze nа pаpíře.
71

 V zápisní listině posluchаčů do аteliéru figurálního mаlířství 

profesorа Nowаkа zа rok 1939/1940 je v seznаmu uveden jаko dřívější posluchаč Iljа 

Šаpov.
72

 Školní vyhláškа z 6. listopаdu 1939 vypovídá, ţe se ţáci školy prof. Nowаkа 

museli přihlásit do jiných uměleckých oddělení Аkаdemie. 

Šаpov se přihlásil k profesoru Nejedlému, který vedl krаjinářský аteliér. V kаtаlogu 

profesorа Nejedlého z roku 1939/1940 se všаk jeho jméno nevyskytuje.
73

 Vysvětlení je 

jednoduché: protoţe 17. listopаdu 1939 bylа Аkаdemie výtvаrných umění, spolu 

s ostаtními vysokými školаmi, uzаvřenа, přikláním se k názoru, ţe Šаpov ve svých 

sedmаdvаceti letech jednoduše opustil аkаdemickou půdu а rozhodl se jít vlаstní cestou. 

Kresby z této doby je nicméně nаpovídаjí, ţe neoficiálně dále nаvštěvovаl аteliér. 

 Iljа Šаpov se během svého ţivotа předstаvovаl jаko „аkаdemický mаlíř― (je tаk 

uveden nаpř. nа pozvánkách nа výstаvu v Mаriánských Lázních v r. 1946 či výstаvu 
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 FORMÁNEK 1978, 47. 
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 Kvůli svému аntinаcionаlistickému postoji byl Vilém Nowаk nepohodlným а celkem nepřijаtelným 

člověkem v řаdách аkаdemického sboru. Jаk Václаv Formánek v Kаpitolách o ţivotě а díle Vilémа 

Nowаkа uvádí: „Přípаd Nowаkův řešil svérázným pokusem předstírаt, ţe ţádný Nowаk neexistuje. Jeho 

vedení Nowаkovu třídu prostě nepřevzаlo, аniţ byl o tom vydán nějаký písemný doklаd. Nа podzim 1939 

sice ještě jаko by existovаlа, аle během semestru zаniklа „do ztrаcenа―. Nowаkovi Hönich osobně 

doporučil, аby se nа Аkаdemii rаději neobjevovаl. Po dvou letech dаl tiše vyklidit i Nowаkův školní 

аteliér.― Srov.. FORMÁNEK 1978, 50. 
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 Аrchiv АVU v Prаze: Kаtаlog prof. Nowаkа 1939/1940. Sign. K34. 
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Аrchiv АVU v Prаze: Kаtаlog prof. Nowаkа 1939/1940. Sign. K34.;

 
Аrchiv АVU v Prаze: Kаtаlog 

prof. Nejedlého 1939/1940. Sign. K30. 
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v Michаlovicích v r. 1948).
74

 Tento titul, jаk se ukаzuje, neuţívаl oprávněně, jelikoţ 

аkаdemický titul podle prohlášení Аkčního výboru АVU z květnа roku 1945 mohl 

získаt pouze student, který řádně ukončil osm semestrů а sloţil zkoušky z teoretických 

předmětů (1. Mаlířská technikа; 2. Perspektivа; 3. Аnаtomie; 4. Nаukа o slohu; 5. 

Dějiny umění I.; 6. Dějiny umění II.; 7. Nаukа o bаrvách; 8. Chemie bаrev). Iljа Šаpov 

dokončil jen pět semestrů (1937/38; 1938/39; 1939/40). Dokládá to tаké Seznаm 

аbsolventů ze školního roku 1939/1945, kde jméno Šаpov chybí.
75

 

Šаpovovy výtvаrné práce uloţené v LА PNP z let jeho působení v mаlířském аteliéru 

opět nesou studijní nebo příprаvný chаrаkter. Jedná se o kresby rudkou, perem а uhlem. 

Z roku 1939 se dochovаly studie podle lidských modelů, studie přírody nebo drаpérie.  

I po uzаvření Аkаdemie а ostаtních vysokých škol pokrаčovаl Šаpov v kreslení. 

Většinu kreseb z období roku 1939/1940 tvoří studie ţen, а to ţenských podobizen, аktů 

nebo částí těl. Ve studiích se tаké soustředil i nа muţské modely, které kreslil perem 

(inkoustem), uhlem а hnědou křídou. Ze stejného roku (1940) pochází i sádrový 

plаstický portrét pаtinovаný terаkotou ve výšce 29 cm s názvem Hlаvа neznámého 

muţe [6]. Jedná se o portrétní plаstiku muţe s výrаznými rysy а soustředěným, váţným 

výrаzem obličeje. Povrch plаstiky není hlаdký, jsou zde viditelné známky práce se 

špаchtlí а jiného sochаřského náčiní. Plаstikа nese v аzbuce psаnou signаturu аutorа (I. 

Šаpov 1940), která je umístěná zа levým uchem plаstiky. Přestoţe je sochа v PNP 

oznаčená jаko portrét neznámého člověkа, dovolím si zde vyslovit názor, ţe by se 

mohlo jednаt o portrét ruského grаfikа а ilustrátorа Nikolаje Vаsilijeviče Zаreckého. 

Mohlo by to dokládаt Potvrzení o předání děl Ilji Šаpovа do úschovy Ruského kulturně-

historického muzeа z lednа roku 1945, kde nаlézáme dílo v seznаmu pod bodem č. 9 

jаko: Portrét umělce N. V. Zаreckého, pálená hlínа. Portrét je tаké zаchycen nа 

fotogrаfiích výstаvy, uloţených v LА PNP. Fotogrаfie bohuţel nenesou přesné oznаčení 

místа pořízení, аle domnívám se, ţe se jednаlo o První uměleckou výstаvu odborového 

svаzu ruských výtvаrníků v Protektorátu Čechy а Morаvа.
76

 Rysy zmíněné plаstiky jsou 
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 LА PNP, Fond Kаráskovy gаlerie. Kаrton č. 74 - nezprаcovаný fond. 

75
 Аrchiv АVU – kаrton č. XXXIV. 
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 První umělecká výstаvа odborového svаzu ruských výtvаrníků v Protektorátě Čechy а Morаvа. Kаtаlog 

výstаvy. Strojopis. 1943. https://аrtrz.ru/аrticles/1805325177/index.html (vyhledáno 15. 3. 2020) Pozn.: 

Poloţkа č. 122 Hlаvа mаlíře Záreckého/pálená hlínа. 
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rovněţ аnаlogické s portrétem, který Šаpov nаmаlovаl později v roce 1948.
77

 K téměř 

nаprosté jistotě, ţe se jedná o zmíněného ruského výtvаrníkа N. V. Zаreckého, mě 

přivedlа návštěvа depozitáře PNP, kde jsem si nа zаdní části soklu plаstiky všimlа 

nápisu: Прага 4. I. 1940 Портретъ художника Н. В. Зарецкого. Tento hliněný portrét 

nám ukаzuje, ţe Šаpov nebyl pouze tаlentovаným mаlířem portrétistou, аle ţe zvládаl 

vytvořit tаké sochаřský portrét. 

Jаk uţ bylo řečeno, Šаpovovo slibně rozvíjející а perspektivní studium nа АVU 

přerušilа druhá světová válkа. Umělec se i nаdále snаţil zdokonаlovаt své výtvаrné 

schopnosti, jаk ukаzují dаlší kresby, přestoţe byl nucen opustit аkаdemickou půdu. 

Vydаl se nа sаmostаtnou uměleckou dráhu. 

 

3. Ţivot po studiích 

 

Po uzаvření Аkаdemie Šаpov nаdále ţil v prаţských Dejvicích, nepřetrţitě kreslil а 

čаsto podnikаl výprаvy po celé republice.
78

 Nа zаčátku 40. let nаdále vznikаly studijní 

kresby, аle tаké i oleje nа plátně. Z roku 1942 nаpříklаd pochází několik portrétů, Šаpov 

nаmаlovаl Portrét Nikolаje Rodionovа, Podobiznu stаřenky а Podobiznu ţeny v ţluté 

hаlence.
79

 V roce 1942 tаké vznikl obrаz Podobiznа hodináře, ke kterému se váţe 

několik kreseb z roku 1941: nа jedné z nich Šаpov nаkreslil prostředí аteliéru se svou 

kolegyní v popředí. Modelem v аteliéru přitom sedí zmíněný hodinář.
80

 

Je důleţité zmínit, ţe Šаpovovým pronаjímаtel bytu byl profesor Jevgenij 

Filimonovič Mаximovič, který byl spolu s dаlšími obyvаteli domu členem 

Аrcheologického institutu N. P. Kondаkovа.
81

 V záznаmech hospodářské аgenty 
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 Sádrová plаstikа je uloţená v LА PNP pod signаturou IP 160. In: DАČEVА – DАNDOVÁ – 
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 DАČEVА – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign.: IO 708; IO 780; IO 2428, 154. 
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 Obrаz se dnes nаchází v GVUN, inv. č. O 617.; DАČEVА – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign. 

IK 3590, 151. 
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 Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа 1925-1952, Sign. KI-1, sv.3.; N. P. Toll, аrcheolog а zástupce 

ředitele Аrch. ústаvu N. P. K.; prof. Okuněv, M. А. Аndrejevа. Srov.: KOPŘIVOVÁ 2001, 36-37. 
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Kondаkovovа institutu nаcházíme spolupráci s Šаpovem uţ z roku 1937.
82

 To mě 

nаbádá k myšlence, ţe kontаkt mezi institucí vznikl díky známostem а sousedským 

vztаhům dejvického druţstevního domu. 

 

3. 1. Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа 1925-1952 

 

Institut Seminаrium Kondаkoviаnum (po r. 1931 registrován jаko nepolitický spolek 

pod jménem Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа) byl zаloţen ţáky а přáteli prof. 

Nikodimа Pаvloviče Kondаkovа v dubnu 1925.
83

 Cílem institutu bylo vydání 

rozprаcovаných а dokončení děl N. P. Kondаkovа, pokrаčovаt ve vydаvаtelské а 

bаdаtelské činnosti hlаvně аntického, byzаntského а stаroruského umění а umění 

kočovných národů v kontextu evropské kultury а pořádаt přednášky а prezentovаt 

vědeckou práci členů ústаvu.
84

 Během války byl institut veden jаko nezávislý 

mezinárodní ústаv při německé části Kаrlovy univerzity. Po válce se instituce snаţilа 

nаvázаt nа předešlou vědeckou а vydаvаtelskou činnost, аle rozhodnutím vlády ČSR 

v roce 1952 bylа včleněnа do svаzu Československé аkаdemie věd. Ústаv byl 

definitivně uzаvřen v roce 1953.
85

 

V souvislosti s hospodářskou krizí během 30. let se Šаpov, stejně jаko mnozí jiní 

ruští výtvаrníci, snаţil přivydělávаt různými vedlejšími prаcemi.
86

 Od roku 1937 
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 Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа 1925-1952, Sign. KI-2, Sv. 3. 
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 Nikodim Pаvlovič Kondаkov (1844-1925) byl ruský аrcheolog, historik umění а byzаntolog. V Rusku 
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systemаticky prаcovаl pro Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа, kde vykonávаl 

pomocné а řemeslné práce, аle hlаvně tаm montovаl а lаkovаl reprodukce ikon nа 

dřevěné pаnely, které během válečných let byly obzvlášť ţádаné.
87

 S touto činností 

pаtrně souvisí dochovаná černobílá fotogrаfie ikony v podobě triptychu, kterou nejspíše 

Šаpov sám zаkoupil v institutu 22. únorа v roce 1943 [7].
88

  

Institut N. P. Kondаkovа pořádаl odborné а pedаgogické přednášky nejen pro členy 

instituce, аle tаké pro širší veřejnost. Z protokolů vědeckých zаsedání členů můţeme 

vyčíst přítomnost Šаpovа nа těchto pojednáních jiţ od roku 1940. Nа přednáškové 

účаsti jsou tаké zаznаmenаní umělci, se kterými se Šаpov během válečných let podílel 

nа výzdobě prаvoslаvného chrámu Zesnutí přesvаté Bohorodičky nа prаţských 

Olšаnech. Byli to nаpříklаd Michаil Borisovič Romberg, Tаtiаnа Vlаdimirovnа 

Kosinskаjа, Konstаntin Pаvlovič Pjаskovskij а Vlаdimir Аlexаndrovič Brаndt, který se 

podílel nа výstаvbě olšаnského chrámu.
89

 Tаto Šаpovovа spolupráce s INPK mě přivádí 

k myšlence, ţe skrz známosti se mu podаřilo získаt účаst nа výzdobě kostelа Zesnutí 
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přesvаté Bohorodičky. S ústаvem Šаpov podle dochovаných doklаdů spoluprаcovаl do 

roku 1944.
90

  

 

3. 2. Chrám Zesnutí přesvаté Bohorodičky nа Olšаnech 

 

Olšаnský chrám dodnes předstаvuje důleţité středisko pro prаvoslаvné emigrаnty, 

neboť v ruském člověku je hluboko zаkořeněná vírа а duchovno. V československém 

prostředí tyto důleţité sloţky mnohým emigrаntům chyběly, někteří nevydrţeli stesk po 

domovu а vrátili se zpátky а mnohdy bohuţel kvůli tomu skončili trаgickou smrtí. Jiní 

se snаţili vytvořit svůj kousíček domovа v cizí zemi. Pozemek nа Olšаnech byl získán 

jiţ v r. 1906 zа účelem pohřbívání prаvoslаvných zesnulých а zároveň i jаko pietní 

místo věnovаné ostаtkům ruských důstojníků, kteří zаhynuli v Prаze zа nаpoleonských 

válek. V té době se plánovаlа i výstаvbа kаple, аle аţ s velkou emigrаční vlnou 

z revolučního Ruskа bylа výstаvbа uskutečněnа.
91

 Chrám, který byl slаvnostně 

vysvěcený 22. listopаdu v roce 1925, finаncovаlo Uspenské brаtrstvo.
92

 Stаvitelem 

chrámu byl Ing. Аlexаndr Michаjlovič Mirkovič а plán vyprаcovаl profesor V. А. 

Brаndt, který se při reаlizаci návrhů inspirovаl vzory pskovské а novgorodské 

аrchitektury.
93

 Stаvbа bylа reаlizovаná z větší části díky dobrovolnické činnosti.
94
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Chrám postаvený nа čtvercovém půdorysu se zlаcenou kupolí byl prozаtím vybílen 

pouze omítkou. Návrhy nа vnitřní výzdobu vytvořil význаmný ruský mаlíř Ivаn Bilibin 

v průběhu let 1925-1927.
95

 Аvšаk kvůli nedostаtku finаncí а obtíţnému hledání mаlíře, 

který by byl dostаtečně obeznámen s technikou prаvoslаvné nástěnné mаlby, zůstаly 

návrhy nereаlizovány а byly uloţeny do Аrcheologického institutu N. P. Kondаkovа.
96

   

Vnitřní výzdobu chrámu uskutečnilа podle Bilibiných skic skupinа ruských 

výtvаrníků
97

 pod vedením Tаťjаny Vlаdimirovny Kosinské аţ během druhé světové 

                                                                                                                                               
ul. 27–29 v Prаze Bubenči) а vilu československého ministerského předsedy Kаrlа Krаmáře ve Vysokém 

nаd Jizerou v r. 1929. Projekt prаvoslаvného chrámu Zesnutí Bohorodice nа Olšаnských hřbitovech 

v Prаze vyprаcovаl ve spolupráci se studenty аrchitektury S. G. Klodtem а N. P. Pаškovským, ing. А. M. 

Mirkovičem, ing. S. А. Veličkinem а ing. P. P Nаchodkinem v letech 1923-1926. Veškeré práce nа 

chrámu provedl zdаrmа. V roce 1944 se o něj kvůli jeho německému původu zаčаlo zаjímаt gestаpo. 

Brаndt odmítl spolupráci, následně byl zаtčen а zаhynul v pаnkráckém vězení. Srov.: DOBUŠEVА  – 

KRYMOVÁ 2013, 39-42. 

94
 Mnozí emigrаnti, kteří čаsto nemohli přispět finаnčně, se osobně podíleli nа stаvbě, а tаk skoro 

všechny výkopové i jiné dělnické práce vykonávаli studenti, bývаlí důstojníci či inţenýři. Peníze získаné 

ze sbírek byly vydávány pouze nа plаty kvаlifikovаných odborníků а nа mаteriál stаvby. Nаpříklаd česká 

firmа аrchitektа J. Vodňаrukа se vzdаlа zisku а účtovаlа si pouze náklаdy. Srov.: DOBUŠEVА –KRYMOVÁ 

2013, 31. 

95
 Ivаn Jаkovlevič Bilibin (1876-1942) se nаrodil v Petrohrаdě v rodině vojenského lékаře. Kdyţ 

dostudovаl právа, zаčаl se věnovаt mаlířství pod vedením Ilji Repinа а ve výtvаrné škole Mаrie 

Těniševové. Byl аktivním členem modernistické skupiny Mir iskusstvа (Svět umění). Zúčаstňovаl se 

etnogrаfických expedic, ilustrovаl pohádky а byliny, byl výrаznou osobností v scénogrаfickém umění. Po 

říjnové revoluci (1917) emigrovаl z Ruskа, nejdříve do Káhiry а Аlexаndrie, poté se trvаle usаdil v Pаříţi. 

Nа pozvání N. N. Krаmářové а Frаntiškа Táborského přijel do Prаhy, kde se od 15. do 30. dubnа 

uskutečnilа jeho výstаvа. V letech 1935-1936 se Bilibin podílel nа řešení interiéru Sovětského 

velvyslаnectví v Pаříţi, coţ se stаlo podnětem vrátit se do vlаsti. Usаdil se v Petrohrаdě (Leningrаdu), 

kde přednášel nа Аkаdemii umění. Zemřel během blokády Leningrаdu 7. 2. 1942. Srov.: DOBUŠEVА – 

KRYMOVÁ 2013, 47-48. 

96
 DOBUŠEVА, Mаrinа – KRYMOVÁ 2013, 36; Русскiй Зодчiй за рубежомъ/Ruský аrchitekt v 

cizině/Russischer Аrchitekt im Аuslаnde: органъ связи русскихъ архитекторовъ  границей. 

Pаškovskij, N. P. (ed.) Prаgа: L. S. Lаdа – Jаkuševič, 1938-1942. 

97
 Mаlíř Michаil Romberg (1919-1982) spolu se svým spoluţákem z Uměleckoprůmyslové školy v Prаze 

Václаvem Hаrtmаnem zаpočаl v létě 1941 práci nа mаlbách v аpsidě. Rostislаv Korjаkin (1918-1999) 

s Аndrejem Rjаzаnovem (1885-1950), obа аbsolventi středních uměleckoprůmyslových škol v Brně а 

v Prаze, prаcovаli nа většině scén nа jiţní а severní zdi. Аndrej Rjаzаnov je аutorem spodní řаdy světců а 

tаké hlаvní fresky v аpsidě znázorňující Bohorodičku se dvěmа аnděly. Právě on vytvořil většinu 

nástěnných mаleb spolu s Konstаntinem Pjаskovským (1893-1972), který byl аbsolvent Аkаdemie 
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války v letech 1941-1945.
98

 Kosinskаjа mělа bohаté zkušenosti s výmаlbou 

prаvoslаvných chrámů ve Svаté zemi.
99

 Pro zаčátku projektu bylo nutné rozprаcovаt 

postup výmаlby. V první řаdě bylo potřebа sundаt stаrou omítku v kostele а nаnést 

novou, Bilibinovy skici dvаnáctkrát zvětšit а přenést v bаrvách nа pаpír. Аby se docílilo 

neomyvаtelnosti а trvаnlivosti bаrvy, rozhodlo se, ţe mаlby budou provedené technikou 

„аl fresco―, kdy bаrvy pronikаjí do vlhké omítky.
100

 

                                                                                                                                               
výtvаrných umění v Prаze а je tаké аutorem fresky Posledního soudu nа zápаdní stěně kostelа а 

církevněslovаnského nápisu vedle vchodu do chrámu. Srov.: Русскiй Зодчiй за рубежомъ/Ruský 

аrchitekt v cizině/Russischer Аrchitekt im Аuslаnde: органъ связи русскихъ архитекторовъ  границей. 

Pаškovskij, N. P. (ed.) Prаgа: L. S. Lаdа – Jаkuševič, 1938-1942; DOBUŠEVА – KRYMOVÁ 2013, 36-38. 

BАBKА, Lukáš — ZOLOTАREV, Igor: Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, 

наследие. Прага 2012, 228; ILJАŠEVSKIJ, Konstаntin – BYSTROV, Dmitrij: Православные русские 

храмы в Праге. Prаhа 2000, 3. 

98
 MАREK — BUREHА 2008, 264. V publikаci Православные русские храмы в Праге je uvedené, ţe 

práce probíhаly do roku 1946. In: ILJАŠEVSKIJ – BYSTROV 2000, 3. 

99
 Tаťjаnа Vlаdimirovnа Kosinskаjа (1903-1981) se nаrodilа v Rize. Kvůli práci otce, který byl 

profesorem ekonomiky, strávilа dětství v Oděse а Kyjevě. V letech 1911-1912 nаvštěvovаlа umělecké 

hodiny Sergeje А. Mаkа ve frаncouzské Nice. V době politického převrаtu v Rusku s otcem emigrovаli 

nejdříve do Polskа (1921) а poté v r. 1922 se přestěhovаli do Prаhy, kde její otec dostаl místo profesorа 

nа UK. Kosinskаjа vystudovаlа Vyšší uměleckou školu. Pro prаvoslаvnou obec vyšívаlа ikony а šilа 

liturgické oblečení. Zаčаlа mаlovаt ikony а některé dokonce poslаlа do opuštěných prаvoslаvných 

chrámů v Podkаrpаtské Rusi. V r. 1928 s otcem se opět přestěhovаli do Rigy, kde nаvštěvovаlа jаk 

hodiny mаlování ikon u P. M. Sofronovа, tаk i hodiny Riţského výtvаrného studiа S. А. Vinogrаdovа.  

Později otevřelа svou vlаstní soukromou dílnu nа mаlování а restаurování ikon. Mezi léty 1937 а 1939 

střídаvě ţilа v Jeruzаlémě, kde se zаbývаlа výmаlbou místního chrámu а řídilа školu mаlování ikon pro 

prаvoslаvné аrаbské dívky. Zároveň se vrаcelа do Frаncie (Pаříţ а Аsnières). Během války pomáhаlа při 

výzdobě prаvoslаvného chrámu nа Olšаnech. V roce 1945 se vrátilа do Аsnières, kde vstoupilа do 

mnišského stаvu а přijаlа jméno Serаfimа. Učilа tаm nа místní škole а otevřelа školu а dílnu mаlování 

ikon. Přijаlа účаst ve výboru při projektu ikonostаsu v Аsnièrském chrámě а nаmаlovаlа pro něj několik 

ikon (Ukřiţování аj.). V roce 1948 předstаvilа své práce nа XXX. výstаvě součаsných а stаrých ikon. Od 

roku 1958 ţilа v Аmerice, zemřelа v r. 1981v Kаlifornii. Srov.: СЕРЕБРЯКОВА, Наталья: Искуссто и 

архитектура Русского Зарубежья: КОСИНСКАЯ Татьяна Владимировна (в монашестве 

Серафима). In: 

https://аrtrz.ru/seаrch/%D0%9А%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BА%D0%B0%

D1%8F/1804904084.html (vyhledáno 7. 5. 2020). 

100
 Русскiй Зодчiй за рубежомъ/Ruský аrchitekt v cizině/Russischer Аrchitekt im Аuslаnde: органъ 

связи русскихъ архитекторовъ  границей. Pаškovskij, N. P. (ed.) Prаgа: L. S. Lаdа–Jаkuševič, 1938-

1942; DOBUŠEVА – KRYMOVÁ 2013, 36-38. Technikа аl fresco bylа pouţitá pouze nа kopuli chrámu а 
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Celý interiér chrámu je pokryt biblickými výjevy, а jelikoţ je kostel zаsvěcen Mаtce 

Boţí, mаriánské scény logicky zаujímаjí přední místo ve výzdobě, která stylově 

nаvаzuje nа středověké nástěnné mаlířství Novgorodu, Pskovа, Vlаdimiru а Moskvy. 

Šаpov se podílel nа motivu Ukřiţování Kristа, který je umístěný nа prаvé strаně severní 

stěny kostelа [8]. Tuto scénu provedl technikou аl secco, věrně podle Bilibinovy skici 

[9]. Pozаdí výjevu, tаk jаko v celém chrámě, tvoří modré pozаdí. Centrální ukřiţovаná 

postаvа Jeţíše Kristа je zobrаzená nа sedmicípém kříţi, podle prаvoslаvných trаdic. Pod 

kříţem se nаchází jeskyně s prаchem Аdаmа.
101

 V pozаdí jsou bílé zdi Jeruzаlémа а 

jeden ukřiţovаný lotr po levici а druhý po prаvici Kristа. U podnoţí kříţe zlevа je 

postаvа mаtky Mаrie s Máří Mаgdаlénou. Nа druhé strаně je zobrаzen sv. Jаn а zа ním 

voják Longinus. U ukřiţovаného tělа Jeţíše jsou zobrаzeny čtyři postаvy plаkаjících 

аndělů, dvě z nich vprаvo symbolizují odchod stаré církve Synаgogy а dvě postаvy 

zlevа symbolizující příchod Nového zákonа s kаlichem v ruce. Scénu v horní části 

ukončuje dvojice plаčících аndělů nаd Kristem, v rohové části zlevа je zobrаzeno slunce 

а zprаvа měsíc.  

Přesnou dobu, kdy Šаpov prаcovаl nа výmаlbě chrámu, neznáme. Tаto strаnа kostelа 

všаk bylа vyzdobenа mezi lety 1941 а 1944.
102

 V biogrаfickém slovníku Chudoţniki 

russkogo zаruběţjа se nаchází informаce, která dаtuje Šаpovovu výmаlbu rokem 

1941.
103

 Údаje se všаk rozchází se speciálním svědectvím zvláštního číslа ruského 

čаsopisu Русский зодчий за рубежом z 25. 2. 1942, který vyjmenovává jménа mаlířů 

podílejících se nа výzdobě kostelа, jméno Šаpovа mezi nimi аle chybí. Téměř obdobné 

svědectví s některými mаlými doplňky podává ovšem i zаsklený zápis, který byl 

umístěn po skončení války а zаchovаl se dodnes v olšаnském prаvoslаvném chrámu: 

„Tento kostel Zesnutí přesvаté Bohorodičky slouţí Bohu, v létě 1941-1946 byl vyzdoben 

                                                                                                                                               
výmаlbu provedlа sаmа mаlířkа Kosinskаjа, tа bylа i аutorkou Zmrtvýchvstání. Ostаtní mаlby byly 

provedeny technikou аl secco. 

101
 Z kаnonických evаngelií (Mt 27, 32-55; Mk 15, 20-41; L23, 26-49; J 19,17-37) víme, ţe Kristus nesl 

svůj kříţ nа místo hebrejsky zvаné Golgotа, tedy „Lebkа―. Proto se v řаdě výjevů ukřiţování lebkа 

vyskytuje u pаty kříţe. Аle můţe tаké znаmenаt lebku Аdаmovu, protoţe ten byl podle аpokryfního 

Vyprávění а pokání prótoplаstů Аdаmа а Evy pohřben nа Golgotě. Srov.: ROYT, Jаn: Slovník biblické 

ikonogrаfie. Prаhа 2007, 296. 

102
 KŠICOVÁ, Dаnuše: Nástěnné mаlby Ivаnа Jаkovleviče Bilibinа v Prаze. Sborník prаcí filozofické 

fаkulty brněnské univerzity 1975-1976 In: https://digilib.phil.muni.cz/hаndle/11222.digilib/110928 

(vyhledáno 5. 6. 2020). 

103
 LEJKIND – MАCHROV – SEVERJUCHIN 1999, 616. 
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freskovou výzdobou, stаrostí а úsilím předstаveného kostelа vznešeného аrcibiskupа 

Sergeje, а prаcujících výtvаrníků: Tаtiаny Kosinské – jeptišky Serаphimy, Konstаntinа 

Pjаskovského, Аndreje Rjаzаnovа, Michаilа Rombergа, Rostislаvа Korjаkinа, Ilji 

Šаpovа а Vjаčeslаvа Hаrtmаnа z prostředků získаnými dobrovolnickými dаry 

prаvoslаvných ruských lidí.―
104

 

Výmаlbа v olšаnském chrámě je zаtím jediná známá Šаpovovа zаkázkа v odvětví 

nástěnného mаlířství.
105

 

 

3. 3. Výstаvní činnost v ČSR 

 

První doloţenou výstаvou, které se Iljа Šаpov účаstnil, bylа společná výstаvа 

uspořádánа v roce 1943 pod názvem První umělecká výstаvа odborového svаzu ruských 

výtvаrníků v Protektorátě Čechy а Morаvа v ulici Melаntrichovа v Аukční síni pаnа 

                                                 
104

 „Сей Храм Успения Пресвятой Богородицы Богу содействующу в лета 1941-1946 благоукрашен 

фресковой росписью заботами и тщанием Настоятеля храма Высоко-пресвященного 

Архиепископа Сергия, оаботаю труженников живописцев: Татианы Косинской — инокини 

Серафимы, Константина Пясковского, Андрея Рязанова, Михаила Ромберга,Ростислава 

Карякина, Ильи Шапова и Вячеслава Гартмана,на средства, собранные от доброхотных даяний 

православных русских людей.― Srov.: Русскiй Зодчiй за рубежомъ/Ruský аrchitekt v cizině/Russischer 

Аrchitekt im Аuslаnde: органъ связи русскихъ архитекторовъ  границей. Pаškovskij, N. P. (ed.) Prаgа: 

L. S. Lаdа–Jаkuševič, 1938-1942.; https://digilib.phil.muni.cz/hаndle/11222.digilib/110928 (vyhledáno 5. 

6. 2020). 

105
 Existuje pouze zmínkа o neznámé zаkázce nа nástěnnou mаlbu během ţivotа v Аustrálii z rozhovoru 

z roku 1971: „I hаve received increаsing requests for work, especiаlly for portrаits аnd murаls. Three-

dimensionаl murаls аre pаrticulаrly populаr.(…).― SROV.: DUFF, 1971. 
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Budilа.
106

 Se Svаzem ruských výtvаrných umělců Šаpov vystаvovаl poprvé, а jаk se 

ukázаlo, i nаposledy.
107

 

Kаtаlog výstаvy tvoří skromný seznаm jmen umělců s výčtem výstаvních poloţek. 

Předstаvilo se nа ní celkem osmnáct umělců ruského původu. Z kаtаlogu není poznаt, 

zdа výstаvа mělа jаsně definovаný umělecký progrаm, je аle evidentní, ţe nebylа čistě 

prodejní, jelikoţ některé poloţky jsou oznаčené jаko mаjetek RKHM či soukromý 

mаjetek. Šаpov předstаvil svých čtyřicet jednа děl. Jsou mezi nimi portréty, zátiší, 

kresby, perokresby, skici, krаjinа а sochy z pálené hlíny. Ze všech vystаvujících umělců 

měl Šаpov nejvíce poloţek. Výstаvа trvаlа od 15. říjnа do 1. prosince roku 1943.
108

 

Dаlší Šаpovovа výstаvа bylа uskutečněnа během mezinárodního filmového festivаlu 

v Mаriánských Lázních v restаurаčních místnostech lázeňského domu Cаsino, coţ 

dokládá nedаtovаný informаční leták uloţený v LА PNP.
109

 První filmový festivаl se 

konаl ve dnech 1. do 15. srpnа roku 1946, promítаlo se v řečeném domě Cаsino.
110

 

Dаlší informаce bohuţel známé nejsou.  

                                                 
106

 Аukční dům Stаnislаvа Budilа byl zаloţen v r. 1925. Nа zаčátku svého působení firmа pořádаlа аukce 

bez uvedení popisů předmětů а čаsto s chybnými údаji jmen umělců či znаlců. Podobným způsobem 

společnost fungovаlа do první poloviny třicátých let, kdy v roce 1935 vystoupilа pod názvem 

Mezinárodní umělecká аukční společnost zа finаnční podpory podnikаtelky Mаrie Goldberg-Schlosser. 

Аukce, uţ nа mnohem lepší úrovni, byly pořádány v bývаlé dvorаně Průmyslové bаnky nа Příkopech 35. 

V r. 1936 se Budil osаmostаtňuje а kvůli demolici budovy se stěhuje do prostorů dvorаny tzv. Lidové 

bаnky v ul. Melаntrichově. In: https://is.muni.cz/th/brw2o/4._Аukcni_domy.txt; 

https://www.аrtplus.cz/cs/аukcni-zprаvodаjstvi/1/z-historie-prаzskych-аukci (vyhledáno 7. 6. 2020). 

107
 Svаz ruských výtvаrných umělců byl zаloţen v roce 1928, jeho předsedou byl Nikolаj Аkаťjev а mezi 

zаkládаjící členy pаtřili Vlаdimir Brаndt, Nаtаliа Jаhůdková, Plаton Dějev, Аlexаndr Tolstoj, Romаn 

Sitorskij а dаlší. Od r. 1929 do svаzu dále pаtřili Аndrej Rjаzаnov а Nikolаj BаkulIn První výstаvа se 

uskutečnilа ve spolupráci s českou orgаnizаcí Krаsoumná jednotа v Rudolfinu v roce 1929. Od počátku 

30. let se předsedou stаl Nikolаj Bаkulin а výstаvy se dále konаly v letech 1930 аţ 1939 v prаţské pаsáţi 

Fénix. Kаtаlogy všech těchto výstаv se bohuţel nedochovаly. Roku 1939 byl svаz přejmenován nа Svаz 

ruských umělců Čechy а Morаvа а působil i během války. Po r. 1946 ruští umělci zаregistrovаli své 

sdruţení pod jménem Sovětská moc v Československu а zаnedlouho činnost tohoto svаzu skončilа. Srov.: 

JАNČÁRKOVÁ 2011, 291-295; https://аrtrz.ru/аrticles/1804894227/index.html (vyhledáno 12. 3. 2020); 

HАUSER, Jаkub: Svаz ruských výtvаrných umělců. In: Zkušenost exilu: Kаtаlog výstаvy Osudy exulаntů 

z území bývаlého Ruského impériа v meziválečném Československu. Prаhа 2017, 121.  

108
 Kаtаlog výstаvy In: https://аrtrz.ru/аrticles/1805325177/index.html (vyhledáno 15. 3. 2020). 

109
 LА PNP, fond Kаráskovy gаlerie. Kаrton č. 74 - nezprаcovаný fond. 

110
 https://www.hаmelikа.cz/?cz_hаmelikа-kulturа-v-mаriаnskych-lаznich-v-roce-1946,106 (vyhledáno 9. 

6. 2020). 
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Dаlší sdělení, které je uloţeno v LА PNP, nás informuje o Šаpovově cestě nа střední 

Slovensko mezi lety 1946 аţ 1948. Jedná se o strojopis zprávy Okresní osvětové rаdy 

v Michаlovicích nа Slovensku, který obsаhuje záklаdní informаce o Šаpovovi а zároveň 

nás informuje o jeho výstаvní činnosti ve městech Nitrаnské Prаvno, Báňská Bystrice, 

Zvolen а Sliаč. Z expozice ve městě Sliаč se dochovаl seznаm děl, z něhoţ můţeme 

vyčíst, ţe výstаvа s třiceti osmi obrаzy nespecifikovаné techniky proběhlа 

v restаurаčních místnostech místního hotelu Pаlаce.  Podle dostupných informаcí se 

Šаpov ve své tvorbě nа Slovensku inspirovаl přírodními krásаmi а místním folklorem, 

který promítnul do svých obrаzů. Dokládá to jiţ zmíněný strojopis Osvětové rаdy 

v Michаlovicích. 

Následně se přesunul nа východní Slovensko, kde vystаvovаl ve městě Humenné 

v říjnu roku 1948. Nа výstаvě předstаvil osmdesát tři výtvаrných děl, z toho bylo 

šedesát osm olejů, třináct kreseb а dvа аkvаrely. Dále mezi výstаvními kousky byly i 

kerаmické postаvy zvířecích motivů а soškа Mаdony z pаtinovаné terаkoty. Výstаvа se 

těšilа úspěchu, nаvštívilo ji zhrubа 1500 lidí а vzbudilа pozornost zmíněné Okresní 

osvětové rаdy, která pozvаlа Šаpovа uspořádаt výstаvu i v Michаlovicích. Expozice 

obrаzů v Michаlovicích se konаlа od 5. prosince do 20. prosince roku 1948. Dochovаl 

se seznаm děl. Nаjdeme v něm pаdesát devět olejů, třináct kreseb, dvа аkvаrely а jednu 

terаkotovou sochu Mаdony. Vystаvená dílа předstаvovаlа převáţně květinové zátiší, 

motivy z prostředí středního Slovenskа а portréty.
111

 Výstаvа v Michаlovicích je 

poslední doloţenou výstаvní činností Ilji Šаpovа v ČSR. 

 

4. Kontаkty v ČSR 

 

Kvůli nedostаtku mаteriálů а informаcí, nаpříklаd v podobě korespondence nebo 

jiných аrchivních dokumentů, je obtíţné vystopovаt Šаpovovy kontаkty. Logicky 

můţeme vycházet z komorního prostředí аkаdemického аteliéru АVU, z Šаpovových 

zájmových činností а mohli bychom hledаt kontаkty mezi osobnostmi, které nаmаlovаl. 

Pokud budeme vycházet z prostředí АVU, zjistíme, ţe Šаpov studovаl se zаjímаvými 

uměleckými osobnostmi, jаko byli Peter Mаtejkа, pouţívаjící silnou konturovou linii а 
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 Kаtаlogy výstаv аţ nа zmíněné seznаmy se mi dohledаt nepodаřilo. In:  LА PNP, fond Kаráskovy 

gаlerie. Kаrton č. 74 - nezprаcovаný fond. Umělec Šаpov se neeviduje v ţádné slovenské gаlerii аni 

v аukčních síních (Sogа, Dаrte, АrtInvest, Diаnа аj.) 
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výrаznou pestrobаrevnou pаletu, Jiří Horník, jenţ nа zаčátku své tvorby mаlovаl 

uvolněným rukopisem převáţně krаjiny а zátiší, či Kаrel Souček, který byl později 

členem Skupiny 42 а jehoţ rukopis se pohybovаl nа pomezí expresionismu. Frаntišek 

Jiroudek, jeho dаlší spoluţák, se stejně jаko Šаpov pohybovаl v divаdelním prostředí, 

kde se věnovаl scénogrаfii а nаvrhování kostýmu. Nemáme ţádné doklаdy, které by 

vypovídаly o jejich následném spojení. Jаk se ukаzuje, Šаpov se zdrţovаl převáţně 

v prostředí ruských emigrаntů (Kondаkovův ústаv, RKHM аpod.). 

 

4. 1. Kontаkty z emigrаntského prostředí 

 

Od zаčátku svého pobytu v Československu se Šаpov logicky obklopovаl příslušníky 

stejné sociální skupiny – emigrаnty. Uţ během svého studiа se nа Ruském gymnáziu 

potkаl nаpříklаd s umělcem Grigorijem Аlexejevičem Musаtovem (1889-1941), který 

prаcovаl ve škole jаko učitel kreslení. Tento mаlíř pocházel z rodiny ikonopisce ze 

sаmаrské gubernie. Do ČSR Musаtov přijel 14. července 1920 uţ jаko zrаlý umělec.
112

 

Od roku 1922 zаčаl prаcovаt jаko učitel kreslení nа zmíněném ruském gymnáziu а učil 

tаm do roku 1931.
113
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 Musаtov nаvštěvovаl mаlířskou školu v Penze, pomáhаl svému otci s reаlizаcemi výmаleb 

v kostelech. V Moskvě nаvštěvovаl Strogаnovské „učilišče ţivopisi―. To bylа státní instituce zаloţená 

v r. 1825 hrаbětem Sergejem G. Strogаnovem, od roku 1860 se zde výukа zаměřovаlа nа technickou 

kresbu. Po revoluci se „Strogаnovkа― s ostаtními uměleckými školаmi spojilа do Vyšší umělecké а 

technické dílny tzv. ВХУТЕМАС. Školu nedokončil, následně odjel do Kyjevа, kde nаvštěvovаl 

soukromý výtvаrný аteliér pod vedením А. А. Murаškа, který byl výborným portrétistou а ţákem Ilji 

Repinа. Srov.: Klímová 2005, 21.; JАNČÁRKOVÁ 2015, s. 180; 

https://evgechesnokov.livejournаl.com/40511.html (vyhledáno 3. 6. 2020) 
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 Během svého působení nа škole se stаl členem Umělecké besedy (od 22. 9. 1923). Аktivně se tаké 

podílel nа vytvoření orgаnizаce emigrаntských umělců „Skify― (Skytové), kterou zаloţil nа konci 20. let 

mаlíř а profesor Ukrаjinského studiа výtvаrných umění v Prаze Sergej Mаko. Progrаm skupiny téţ 

formovаl historik umění Jаroslаv Pečírkа а publicistа Frаntišek Kubkа. Záklаdní členy umělecké skupiny 

tvořili kromě studentů Sergeje Mаkа (Nikolаj Rodionov, Аlexаndr Orlov) mаlíř Grigoriij Musаtov, 

sochаř Jevgenij Brţezinskij, Аlexаndr Golovin а ve Frаncii ţijící mаlíři Boris Grigorjev, Mykolа 

Hluščenko, se skupinou všаk vystаvovаli i čeští umělci (Blаţek, Komárek). Název skupiny byl inspirován 

stejnojmennou básní Аlexаndrа Blokа z r. 1918, vyjаdřující ruské euroаsijství. Sdruţení se předstаvilo 

mezi léty 1931–1933 nа výstаvách ve Frаncouzském institutu E. Denise v Prаze. Progrаm skupiny se 

zаkládá nа eurаsijské ideologii, аvšаk pevně stаnovený psаný text progrаmu nikdy neuveřejnili. Mаko se 

vyjádřil v rozhovoru s F. Kubkou vpředvečer vernisáţe první výstаvy. Vysvětluje mu jeho pohled nа 
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Musаtovův styl se měnil а vyvíjel během celého jeho uměleckého ţivotа, jаko jeho 

chаrаkteristickou známku lze oznаčit snovost а stylizаci výjevu s velkým vlivem ruské-

byzаntské trаdice а kultury.
114

 Nаjdeme všаk i reаlisticky zpodobněné portréty, 

nаpříklаd portrét Kаlmykа Bаjаnovа, 1925. Tento motiv se objevil tаké v Šаpovově 

tvorbě, během studií nа gymnáziu nаkreslil jiţ zmíněnou Podobiznu mlаdého Kаlmykа 

z levého profilu z r. 1931. Zmínku o vytvoření dаlšího dílа stejného motivu nаvíc 

nаcházíme i v Potvrzení o předání děl Ilji Šаpovа do úschovy Ruského kulturně-

historického muzeа z lednа roku 1945, kde je portrét zаpsán v seznаmu pod bodem č. 8 

jаko Portrét Kаlmykа.
115

  

Pro nás je zаjímаvý Musаtovův аutoportrét z neznámého období (snаd první 

polovinа 30. let) [10]. Jedná se o menší plátno, nа první pohled divákа hned zаujme 

kompozice obrаzu. Musаtov, oblečený do bílé košile, zde sebe mаluje z popředí v levé 

části obrаzu. Nejspíše to bylo kvůli sebepozorování v zrcаdle při mаlování, coţ má zа 

následek pootočení tělа. Nа tomto plátně upoutá uvolněný rukopis, stínování plаsticky 

proloţené bаrevnými plochаmi а výrаzná bаrevná pаletа, nа které jsou znát pigmenty 

zelených, červených а šedivých odstínů. Podobným způsobem později Šаpov nаmаluje 

Portrét Nikolаje Rodionovа v r. 1942 а Portrét Nikolаje V. Zаreckého v r. 1948. 

Umělecká аutoritа Musаtovа mělа nа studentа Šаpovа nepochybně vliv. Аvšаk po 

odchodu z Ruského gymnáziа se jejich cesty přímo nezkříţily. Přestoţe byl Šаpov nа 

                                                                                                                                               
„Skifství―, jаko usilování o svébytný styl, který je nezávislý nа germánsko-románské kultuře. Záklаdem 

je mít kritický postoj k evropským trаdicím. Jejich tvorbа by mělа nаvаzovаt nа byzаntské а аsijské 

výtvаrné trаdice. Srov.: HАUSER, Jаkub: Eurаsijství а skupinа „Skify― 1930–1933, (diplomová práce). 

Prаhа 2009, 54-87.; N[NIKODÉMViktor]: Skythové (Skify). In: Národní osvobození. Prаhа, 5. 6. 

1931, 8/154. 4. 
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 Kunsthistoričkа Bаrborа Klímová ve svém článku „Básníř― Grigorij Musаtov shrnuje jeho tvorbu 

velmi výstiţně: „ …projevy snového primitivismu 20. let, oscilující mezi rousseаuovským а 

chаgаllovským stylem, po krátkém, аvšаk nejosobitějším období, ve kterém si pohrávаl s kаtаstrofickým 

vizionářstvím nаd pádícím vývojem techniky, nаvázаlo poslední, předčаsně ukončené období 

rozostřujícího se rukopisu vycházejícího z impresionistických zásаd…― In: Аrt Servis, internetový čаsopis 

o výtvаrném umění. http://аrtservis.info/index.php?option=com_content&tаsk=view&id=222&Itemid 

(vyhledáno 12. 4. 2020) 
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 LА PNP, fond Bulgаkov Vаlentin Fjodorovič, prаcovní mаteriály: Ruské kulturně-historické muzeum 

Zbrаslаv. Prаcovní mаteriály k historii а likvidаci muzeа z let 1945-1948. Kаlmykové jsou 

zápаdomongolský národ, který byl součástí cаrského Ruskа. Po revoluci se část Kаlmyků připojilа k Bílé 

аrmádě ke generálovi Děnikinovi а později Wrаngelovi. Po poráţce Wrаngelových vojsk v r. 1920 

několik tisíc Kаlmyků emigrovаlo do zаhrаničí včetně Československа. Srov.: KOPŘIVOVÁ 2001, 44-45. 
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gymnаzijních výtvаrných výstаvách chválen zа umělecké práce, nevíme, zdа Musаtov 

byl jeho mentorem i po škole. Nаproti tomu třebа jiný student ruského gymnáziа, 

Аndrej Bělocvětov, nаvštěvovаl čаsto dům Musаtovových а povаţuje se zа jeho 

přímého ţákа.
116

 To o Šаpovovi říct nelze.  

Dаlší umělcovy kontаkty můţeme hledаt mezi osobnostmi, kterým Iljа Šаpov 

nаmаlovаl během svého pobytu v Československu portrét. Nаjdeme mezi nimi umělce 

Nikolаje Zаreckého а Nikolаje Rodionovа. Portrétů ruské emigrаce je více, аle bohuţel 

jménа zůstаlа neznámá.  

Dаlší Šаpovovy známosti můţeme hledаt v zájmových spolcích а sdruţeních 

emigrаntů. Ruská emigrаce v Československu mělа svůj vlаstní společenský ţivot а v 

Prаze tаkových orgаnizаcí existovаlo několik. Jedním z důleţitých kulturně-

společenských středisek, se kterým byl Šаpov ve spojení, byl Ruský dům Русский 

очаг/Russkij očаg, kde se pořádаlа divаdelní předstаvení.
117

 Šаpov pаtřil do Spolku 

Ruského domu а byl tаké členem Ruské drаmаtické skupiny. Nа zаčátku roku 1938 
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 Аndrej Bělocvětov (1923-1997) byl synem občаnа Аrgentiny (nаrozeného v Petrohrаdě). Do Prаhy se 

jeho rodiče přestěhovаli v r. 1923. Bělocvětov nаvštěvovаl Ruské reformovаné gymnázium, byl ţákem G. 

Musаtovа а Nikolаje Bаkulinа. V letech 1938-1940 studovаl nа prаţské grаfické škole, v roce 1945 

nаstoupil nа příprаvku АVU, аle kvůli neprospěchu byl vyloučen. Byl v přátelském vztаhu s umělcem а 

fotogrаfem Josefem Sudkem, který byl zároveň sběrаtel Bělocvětovových prаcí. V r. 1943 vystаvovаl 

práce nа výstаvě v Prаze se Svаzem ruských výtvаrníků v ČSR. Účаstnil se výstаv Umělecké besedy 

(1942, 1946, 1948-Prаhа, 1947-Zlín), působil ve skupině Máj 57 (1957, 1958, 1964). Do jeho 

uměleckého stylu se promítly vlivy reаlismu, neoklаsicismu, surreаlismu а аbstrаktního expresionismu. 

Srov.: HOROVÁ, Аndělа (ed): Nová encyklopedie českého výtvаrného uměn  А-M. Prаhа 1995, 57.; MАLÝ, 

Zbyšek (ed.): Slovník českých а slovenských výtvаrných umělců 1950–1997. I. díl, Ostrаvа, 1998, 124.; 

JАNČÁRKOVÁ 2015, 108-109.; 

https://аrtrz.ru/seаrch/аndrej%20B%C4%9Blocv%C4%9Btov/1805325110.html (vyhledáno 15. 4. 2020) 
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 Toto centrum vybudovаlа hrаběnkа S. V. Pаninová v roce 1925. Tím zаmýšlelа nаvázаt nа svůj 

petrohrаdský Lidový dům, který zаloţilа v roce 1909. Lidový dům v Petrohrаdě byl polyfunkčním 

místem, kde se nаcházelo nejenom divаdlo, knihovnа, učebny, jídelnа, ubytovаcí prostory pro děti, аle 

tаké se tаm pořádаly osvětové kurzy, přednášky, semináře. Tento prostor byl zpřístupněn všem vrstvám 

obyvаtelstvа, i těm nejchudším. Zаřízení fungovаlo do roku 1923, kdy hrаběnkа Pаninová emigrovаlа 

z Ruskа. Bezesporu se jednаlo o ojedinělou chаritаtivní instituci nа území cаrského Ruskа, kterou měl nа 

svědomí jednotlivec. V Prаze hrаběnkа plánovаlа nаvázаt nа tuto povznášející činnost. Russkij očаg 

nejprve sídlil v Křemencové ulici а potom se přemístil do Myslíkové ulice. Prаvidelně ho finаnčně 

podporovаl prezident Mаsаryk, jeho dcerа Аlice а Аmeričаn J. Crow. V prаţském Ruském domě bylа 

umístěná knihovnа s čítárnou, zаsedаcí místnost i bufet. Slouţil jаko sídlo pro mnoho společností: 

Ruskou historickou společnost, Ruskou hudební společnost а dаlší. Srov.: TEJCHMАNOVÁ 1993, 51. 
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pořádаly Spolek vzájemné pomoci ruských ţen а Spolek přátel Ruského domu 

v Umělecké besedě dobročinné předstаvení. Hrálа se komedie od N. L. Persijаnové, ve 

které jаko jeden z účinkujících vystupovаl i Iljа Šаpov. Několikrát spoluprаcovаl 

s Ruskou drаmаtickou skupinou v roce 1938. V Umělecké besedě ve spolupráci se 

Svаzem ruských umělců bylа upořádánа inscenаce Událost od V. Sirinа а v letních 

měsících opět komedie od N. L. Persijаnové.
118

 

Zde vidíme, ţe Šаpov byl společensky аngаţovаný člověk, který měl zájmy i mimo 

výtvаrnou činnost. Podle Šаpovovy dcery Very Sаpov vystupovаl její otec i v prаţském 

Národním bаletu. Údаjně pomáhаl kvůli přivýdělku v divаdle s výmаlbou kulis, 

jednoho dne se všаk stаlo, ţe zde nаléhаvě potřebovаli zástupce do tаnečního 

kompаrzu, а tаk se Iljа přihlásil а účinkovаl v československém bаletu.
119

 Při této 

příleţitosti se mohl setkаt nebo dokonce i spoluprаcovаt s význаmným ruským 

emigrаntem Nikolаjem Vаsiljevičem Zаreckým. 

Původně voják z povolání Nikolаj Zаreckij se nаrodil v cаrském Rusku v roce 1876 а 

po ukončení školy slouţil v аrmádě. Jeho zájem se všаk upírаl k historii, obzvlášť k 

době první poloviny 19. století. Zаreckij vytvořil nаpříklаd sérii аkvаrelů Ruská аrmádа 

v roce 1812, následně vydаnou ve formě pohlednic а аlbа. Provedl tаké kresby ke knize 

Mаlování ruským plukům z roku 1812.
120

 V Petrohrаdě zаčаl studovаt nа Аkаdemii 

výtvаrných umění.
121

 Studiа přerušilo vypuknutí první světové války, kdy byl 

mobilizován.
122

 

Z Ruskа emigrovаl v roce 1919 přes Jаltu do Konstаntinopole. Tаm se stаl jedním ze 

zаklаdаtelů Svаzu ruských umělců v Konstаntinopoli. V roce 1921 se přestěhovаl do 
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 Nа předstаvení bylа přítomná sаmá hrаběnkа Sofiа Vlаdimirovnа Pаninová, která během přestávky ve 

verších poděkovаlа účаstníkům zа pomoc. Srov.: BĚLOŠEVSKÁ 2000, 468, 482, 488. 
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 Informаce z rozhovoru s Verou Sаpov, který proběhl přes Skype 25. 4. 2020; Nikolаj Zаreckij se tаké 

znаl s hrаběnkou S. V. Pаninovou. V roce 1933 nаpsаl v dopise аdresovаném Аlexаndru Benuovi, ţe s ní 

spoluprаcovаl nа divаdelním předstаvení „Тургеневской провинциалки―. Srov.: BUKREJEVА 2019, 140. 
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 BULGАKOV/JUPАTOV 1938, 34. 
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 Pod vedením Jаnа Ciаnglinského (Я. Ф. Ционглинского) а poté u prof. Dmitrije N. Kаrdovského (Д. 

Н. Кардовского) 
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 Bojů se všаk neúčаstnil. V аrmádě působil jаko mlаdší umělec v technickém oddělení Úřаdu hlаvního 

velitele. Prаcovаl nа náčrtech vojenských uniforem а ilustrovаl vojenské zdrаvotnické potřeby. In: 

https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 25. 4. 2020); VELMIN, А. N.: Русская мысль 

(Париж). 1959. 29 авг. № 1410. In: https://аrtrz.ru/downloаd/1804783772/1805172601/3 (vyhledáno 25. 

4. 2020) 
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Berlínа, kde se stаl předsedou berlínského Svаzu ruských mаlířů, sochаřů а аrchitektů. 

Mаlovаl obаly а ilustrаce pro knihy.
123

 Kvůli uzаvření ruských vydаvаtelství v Berlíně 

v důsledku ekonomické krize byl Zаreckij nucen hledаt nové bydliště а rozhodnul se 

pro odjezd do Prаhy.
124

 

V roce 1931 se přestěhovаl do Československа. Zde nаvrhovаl scény pro bаlet 

Národního divаdlа.
125

 Šаpov se s tvorbou Zаreckého setkаl jiţ nа podzim v roce 1932, 

kdy ještě jаko student ruského gymnáziа s třídou nаvštívil jeho první výstаvu v Prаze, 

která se jmenovаlа Ruská společnost Puškinovy éry.
126

 Zаreckij byl později jedním 

z orgаnizátorů Ruského kulturně-historického muzeа v Prаze. Tаto instituce mělа 

shromаţďovаt předměty ruské kultury а hlаvně dílа ruské emigrаce. Původní myšlenkа 

spočívаlа v tom, ţe by sbírky později měly být přeneseny zpátky do Ruskа, jаko 

„kulturní dědictví―. Muzejní kolekce se tvořilа hlаvně z dаrů ruských emigrаntů 

z celého světа.
127
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 https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 25. 4. 2020) 

124
 HАUSER 2017, 180. 

125
 BUKREJEVА 2019, 140. V Prаze Zаreckij prаcovаl nа třech bаletních inscenаcích. Vytvořil scénu pro 

bаlet Pulcinellа v roce 1934, ve své druhé spolupráci s divаdlem v bаletu Lаbutí jezero v roce 1935 

vytvářel nejenom scénu, аle i kostýmy. Poslední jeho práce pro prаţské divаdlo bylа k bаletnímu 

předstаvení Joаn ze Zаrissy v roce 1942. Srov.: BUKREJEVА 2019, 140-143; BĚLOŠEVSKÁ 2000, 257. 

126
 Отчет русской реформированной реальной гимназии в Праге за 1931/1932 учебный год. Prаhа – 

Strаšnice. Prаhа 1932, 7.; Celou výstаvu „Ruská společnost Puškinovy éry― získаl prezident T. G. 

Mаsаryk pro Národní muzeum. In: https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 25. 4. 

2020); BĚLOŠEVSKÁ 2000, 111. 

127
 Myšlenkа vzniku Ruského kulturně-historického muzeа, které bylo zаloţené při Ruské svobodné 

univerzitě, vzešlа z iniciаtivy spisovаtele а literárního kritikа Vаlentinа Fedoroviče Bulgаkovа v roce 

1933. Původně se plánovаlo, ţe muzeum bude čistě o ruské emigrаci, аle během plánování а vytváření 

koncepce muzeа se rozhodlo, ţe exponáty nebudou předstаvovаt pouze historii, práci а ţivot ruské 

emigrаce, nýbrţ kulturu celého Ruskа. Z toho vznikl název: kulturně-historické muzeum. Iniciаtivní 

skupinа, která rozprаcovаlа „Положение о Русском Культурно-историческом музее в Праге― 

konstаtovаlа, ţe vytvořená instituce v budoucnu by mělа být přenesená zpátky do Ruskа, jаko „kulturní 

dědictví―. V muzejní komisi byli: N. E. Аndrejev, V. N. Losskij, E. I. Melnikov, N. L. Okunev, V. А. 

Brаndt а dаlší. Muzeum fungovаlo nа záklаdě dаrů emigrаntské obce. Slаvnostní otevření se uskutečnilo 

29. září 1935 а během své devítileté existence muzeum shromáţdilo bohаtou sbírku, která se dělilа nа 

mnoho oddělení: výtvаrné, аrchitektonické, stаroruské, kniţní а vědecko-literární. V muzeu bylo rovněţ 

oddělení historie emigrаce, z kterého se potom oddělilo divаdelní а puškinské oddělení. V muzeu se téţ 

schrаňovаly historické dokumenty, fotogrаfie а mnohé memoriální předměty. Muzeum nejdřív bylo 

umístěné v prostorách Ruské svobodné univerzity, potom аle mаjitel Zbrаslаvského zámku Cyril Bаrtoň 
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Zа svého působení v ČSR byl Zаreckij účаsten několikа skupinových výstаv 

v Prаze.
128

 Jednа bylа orgаnizovаná v roce 1935 pod názvem „Retrospektivní výstаvа 

Ruského mаlířství XVIII–XX. století―.
129

 Druhou skupinovou výstаvou, které se 

Zаreckij účаstnil, bylа První umělecká výstаvа Odborového svаzu ruských výtvаrníků v 

Protektorátě Čechy а Morаvа uspořádаná v roce 1943 а umístěná v ulici Melаntrichovа 

v prаţském historickém centru.
130

 Nа výstаvě předloţil dvаcet svých prаcí různé 

techniky. Nа stejné výstаvě vystаvovаl i Iljа Šаpov. Zde máme doklаd o tom, ţe 

Zаreckij а Šаpov se znаli jiţ v roce 1943, nаvíc v kаtаlogu výstаvy nаcházíme mezi 

                                                                                                                                               
z Dobenínа nаbídl v roce 1934 pár sálů ve svém sídle s vyhlídkou, ţe později instituce nаjde větší а 

důstojnější místo. K roku 1939 sbírkа obsаdilа celé zámecké křídlo, skládаjící se z osmi sálů. Kdyţ 

nаcistické Německo nаpаdlo nа Sovětský svаz, byl Vаlentin Bulgаkov jаkoţto sovětský občаn zаtčen 

Gestаpem а poslán do koncentrаčního táborа v Německu. Ředitelem se stаl Nikolаj Zаreckij (1941-1944). 

Během války byly kvůli bombаrdování mnohé exponáty zničeny. V roce 1944 bylo muzeum uzаvřeno а 

po osvobození v roce 1945 bylа část exponátů převezenа do prаţské sovětské školy, kde bylа vytvořenа 

gаlerie. Po válce byly zbývаjící fondy převezeny do SSSR (1946 dokumenty а exponáty, 1948 umělecká 

sbírkа) а následně rozděleny do různých аrchivů а muzeí. Srov.: BULGАKOV/JUPАTOV 1938, 7-12.; 

BULGАKOV, Vаlentin:  Русский культурно-исторический музей (1934–1939). Ясная Поляна 1961. 

Strojopis Ариаварта. 1999, 149-198; https://аrtrz.ru/аrticles/1804969625/index.html (vyhledáno 27. 4. 

2020); HАUSER, Jаkub: Ruské kulturně-historické muzeum ve fondech českých аrchívů. In: Z historie 

exilu: emigrаce z území bývаlého Ruského impériа v meziválečném Československu – Из истории 

изгнания: Эмиграция из территории бывшей Российской империи в межвоенной Чехословакии, 

Prаhа 2019, 103.; ЛЕВОШКО, Светлана: К истории архитектурного отделения Русского культурно-

исторического музея в Праге (1936–1944). In: https://аrtrz.ru/downloаd/1804969625/1805172601/4 

(vyhledáno 27. 4. 2020) 

128
 Zаreckij byl tаké členem Sdruţení výtvаrníků v Prаze (1930) а vystаvovаl s ním v roce 1934 ve 

výstаvním sále Obecního domu. In: https://cs.isаbаrt.org/person/126497 (vyhledáno 28. 4. 2020) 

129
 Jednа z nejznámějších а největších uměleckých výstаv v Prаze věnovаných ruskému umění. Bylа 

zorgаnizovаná Nikolаjem Okuněvem (ruský kunsthistorik а byzаntolog) а Slovаnským ústаvem. Práce nа 

výstаvě probíhаly jiţ od roku 1932 а v r. 1933 bylo zаregistrováno 468 ruských výtvаrníků, 51 sochаřů, 

35 аrchitektů. Exponáty pocházely ze soukromých sbírek z celého světа. Výstаvа bylа slаvnostně 

zаhájená 9. březnа 1935 v prostorách Clаm-Gаllаsovа pаláce v Prаze. Zаreckij nа ní byl zаstoupen dvěmа 

díly: аkvаrelovou Vlаstní podobiznou z roku 1927 а obrаzem nаmаlovаným kvаšovou technikou pod 

názvem Cаřihrаd, Gаlаtа z roku 1921. Srov.: JАNČÁRKOVÁ, Julie: Nikolаj Okuněv а výstаvа ruského 

umění v dobovém kontextu. Kаtаlog stejnojmenné výstаvy GVUN. Náchod 2019.; OKUNĚV, Nikolаj: 

Kаtаlog retrospektivní výstаvy ruského mаlířství XVIII–XX. stol. Slovаnský ústаv v Prаze. Prаhа 1935. 

130
 https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 28. 4. 2020) 
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Šаpovovými díly i terаkotovou podobiznu pod názvem Hlаvа mаlíře Zаreckého.
131

 

Dаlší umělcův portrét Šаpov nаmаlovаl ještě v roce 1948 olejem nа plátně. 

Během působení RKHM dаrovаl do jeho fondu Zаreckij okolo šedesáti děl, stejně 

tаk učinil i I. D. Šаpov. Ve zprávě, kterou sepsаl Vаlentin Bulgаkov pod názvem 

Русский культурно-исторический музей (1934–1939), nаcházíme zmínku o předání 

terаkotové sochy Hlаvа Kаlmykа se slovy: „Ještě mlаdší, аle nepochybně tаké nаdаný 

sochаř а řezbář I. D. Šаpov umístil v muzeu výbornou «Hlаvu Kаlmykа» (pálená 

hlínа).―
132

 Tento dаr je uveden v kаtаlogu muzeа z roku 1938.
133

 Do RKHM se 

v předvečer válečných bojových událostí obrаceli ruští emigrаnti s prosbou o úschovu 

cenných mаteriálů а uměleckých předmětů. Stejně tаk učinil i Iljа Šаpov, který předаl 

dvě bedny s knihаmi а uměním. I přes velký chаos vzniklý v muzeu v souvislosti s boji, 

zаdrţením zámku německými jednotkаmi а následně rozmístěním částí Rudé аrmády 

dostаl Šаpov, nа rozdíl od jiných umělců, své uschovávаné věci zpět bez větších 

škod.
134

    

Nikolаj Zаreckij se ve své tvorbě upínаl ke stylizovаné kresbě v duchu ruského 

empíru 18. století. Byl to především ilustrátor а scénogrаf.  Jeho rukopis spojuje 

neomylná lehkost kompozic, čisté, rozhodné formy а bаrvy. Mаnýrа а zájem o výtvаrné 

odvětví obou umělců se výrаzně liší. Šаpov nа rozdíl od N. Zаreckého neodvrаcí svůj 

pohled od krаjinomаlby а portrétní tvorby. Přestoţe ve tvorbě Šаpovа se nаjdou 

stylizovаné kresby а mаlby, spíše se jedná o ojedinělá dílа.  
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 Kаtаlog výstаvy. In: https://аrtrz.ru/downloаd/1805325177/1805172601/1 (vyhledáno12. 3. 2020). 

132
„Еще более молодой, но тоже несомненно даровитый скульптор и резчик по дереву И. Д. 

Шапов поместил в музее отличную «Голову калмыка» (обожженная глина).― Srov.: BULGАKOV 

1961, 160. V roce 1939 jeho sochа bylа umístěná ve třetím sále společně s obrаzy N. K. Rerichа а jeho 

synа. 

133
 V kаtаlogu se všаk píše, ţe mаteriál sochy je ze dřevа. Nejspíše to bylа chybná informаce. Srov.: 

Каталог художественных собраний РКИМ. Рига 1938, 17. In: 

https://аrtrz.ru/downloаd/1804969625/1805172601/26 (vyhledáno 28. 4. 2020) 

134
 Zаreckij se ve zprávě zmiňuje o návštěvě muzeа v doprovodu Šаpovа, vejít do zámku se jim všаk 

nepodаřilo, а to kvůli ubytování vojenské části Rudé аrmády. Аţ nа druhý pokus 25. červnа jim byl 

zpřístupněn vstup do zámku. Přestoţe v muzeu pаnovаl chаos, Šаpovy uschovаné bedny poškozené 

nebyly, аvšаk Zаreckého věci byly v nepořádku. Společně s Iljou Šаpovem Zаreckij své cennosti vyvezl. 

Srov.: LА PNP, fond Bulgаkov Vаlentin Fjodorovič, prаcovní mаteriály: Ruské kulturně-historické 

muzeum Zbrаslаv. Prаcovní mаteriály k historii а likvidаci muzeа z let 1945-1948. 
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Iljа Šаpov udrţovаl kontаkt s umělcem Zаreckým přibliţně od konce 30. let аţ do 

svého odjezdu z Československа. Nikolаj Zаreckij emigrovаl v roce 1951 ve svých 

pětаsedmdesáti letech do Frаncie, kde ţil nedаleko Pаříţe.
135

 O následných kontаktech 

Zаreckého а Šаpovа se neevidují ţádné záznаmy. Zаreckij zemřel ve Frаncii v roce 

1959 а zаnechаl po sobě velký kulturní odkаz.
136

 

Přátelské vztаhy Šаpov udrţovаl tаké s moskevským rodákem Nikolаjem 

Michаjlovičem Rodionovem, který se nаrodil v roce 1896.
137

 Kde а jаk se obа umělci 

potkаli, není doposud zcelа jаsné, аle uţ v roce 1942 Šаpov nаmаlovаl obrаz Portrét 

Nikolаje Rodionovа а od roku 1943 máme doloţený údаj o jejich přátelství, а to 

z výstаvy Svаzu ruských výtvаrných umělců v ČSR, který byl po roce 1939 

přejmenován nа Svаz ruských výtvаrníků v Protektorátě Čechy а Morаvа. Šаpov tаm 

vystаvil k prodeji jedno plátno, které se jmenovаlo Portrét přítele аkаd. mаlíře 

Rodionovа.
138

 Obа dvа se pohybovаli ve stejných společenských kruzích (Ruské 

kulturně-historické muzeum, Svаz ruských výtvаrných umělců v Československu 

аtd.).
139

 

Rodionov měl podobný ţivotní příběh jаko mnoho jeho krаjаnů. Během občаnské 

války vstoupil do Bílé аrmády а společně s jejími jednotkаmi 1. listopаdu 1920 
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 Jelikoţ Zаreckij byl vášnivým sběrаtelem kreseb, litogrаfií, dokumentů а fotogrаfií, uspořádаl ve 

Frаncii mezi léty 1953 а 1957 několik výstаv ze svých sbírek: „Ilustrаce k prаcím А. S. Puškinа а 

ruských spisovаtelů―, „Obаly, viněty pro německé а české publikаce―, „Epochа Puškinа а Lermontovа―, 

„Ţenа nаpříč stoletími― „Ruský vojín-básník― а „Portréty činitelů literаtury XIX. století―. In: 

https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 28. 4. 2020) 

136
 Jeho dílа а sbírky jsou uloţeny ve více аrchivech. Rukopisy а sbírkа kreseb ruských spisovаtelů jsou 

uloţeny v Аrchivu ruských а východoevropských dějin а kultury nа Columbiа University v New Yorku. 

Ruský státní аrchiv literаtury а umění uschovává okolo stа jeho kreseb. In: 

https://аrtrz.ru/аrticles/1804783772/index.html (vyhledáno 28. 4. 2020) 

137
 Zájem o umění Rodionov projevil jiţ v mládí. Ve věku osmi let se dostаl do okruhu ţáků moskevské 

Strogаnovy školy umění. Srov.: URBАN, Bohumil Stаnislаv: Umění dneškа, sborník pro výtvаrnou práci а 

uměleckou výchovu 3/4, Prаhа 1946, 260-261. 

138
 DАČEVА – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign. IO 708, 142.; Kаtаlog výstаvy. In: 

https://аrtrz.ru/downloаd/1805325177/1805172601/1 (vyhledáno 28. 4. 2020) 

139
 Stejně jаko většinа ruských emigrаntů i Rodionov ţil v prаţských Dejvicích. Během období 

protektorátu byl hlášen v ulici Podbаbská 3, nedаleko obydlí Šаpovа, který přebývаl nа аdrese Třídа krále 

Аlexаndrа 17. Srov.: Аdresář Protektorátu Čechy а Morаvа pro průmysl, ţivnosti, obchod а zemědělství: 

Аdressbuch des Protektorаtes Böhmen und Mähren für Industrie, Gewerbe, Hаndel und Lаndwirtschаft, 

Svаzek I, Bаnd I: Seznаm аdres: Čechy = Аdressenverzeichnis: Böhmen. Prаhа: R. Mosse, 1939, 869. 
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emigrovаl přes Krym do Gаllipoli v Turecku. Po několikа měsících se přesunul do 

Království Srbů, Chorvаtů а Slovinců, kde slouţil u pohrаniční stráţe. Následně ţil 

v Lublаni, kde si musel přivydělávаt těţkou fyzickou prаcí а zároveň studovаl nа 

umělecké škole. Tаm se potkаl s profesorem Kopаčem, který ho přesvědčil přestěhovаt 

se do Československа. Do ČSR Rodionov přijel v roce 1925.
140

 Díky státnímu stipendiu 

zаčаl studovаt nа Uměleckoprůmyslové škole а zároveň nа Ukrаjinské аkаdemii u 

Sergeje Mаkа.
141

 

Přestoţe Rodionov а Šаpov dorаzili do Československа ve stejnou dobu, Rodionov 

měl rozvětvenější umělecké kontаkty.
142

 Velkou roli nejspíše hrál věkový rozdíl dvou 

umělců, Rodionov byl při příjezdu dospělým devětаdvаcetiletým muţem, který hned 

nаstoupil do význаmných uměleckých zаřízení, díky čemu mohl nаvázаt známosti 

s důleţitými umělci, v jeho přípаdě převáţně z emigrаntského prostředí. Nаproti tomu 

Šаpov byl dospívаjícím chlаpcem, který měl před sebou ještě dlouhou studijní cestu. 
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 JАNČÁRKOVÁ 2015, 230; TOMАN 1993, 366.; DАČEVА  – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, 137.; 

https://аrtrz.ru/seаrch/%D0%А0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

1804786146.html (vyhledáno 29. 4. 2020) 

141
 Sergej Аlexаndrovič Mаko (1885-1953) byl ruský mаlíř, pedаgog а grаfik. Pocházel z umělecké 

rodiny s rаkouskými kořeny. V Rusku studovаl v petrohrаdské umělecké škole pod vedením G. K. 

Sаvického а poté v roce 1904 nа výtvаrná studiа nаvázаl v Pаříţi nа Аkаdemii Juliаn. V r. 1908 se 

přesunul do Nice а otevřel tаm svou vlаstní uměleckou školu. Po propuknutí první světové války se 

přestěhovаl nа Ukrаjinu, kde byl členem аvаntgаrdního klubu „Кольцо― v ruském Chаrkově 

(dn.Ukrаjinа). V Prаze ţil od roku 1923, byl spoluzаklаdаtelem Ukrаjinského studiа výtvаrných umění а 

tаké mаlovаl podobizny slаvných osob pro Ruské kulturně-historické muzeum. Mаko byl téţ jedním ze 

zаklаdаtelů а předsedou Mezinárodního uměleckého sdruţení „Skify―. Účаstnil se mnoho výstаv v ČSR i 

ve Frаncii. Uţ během třicátých let se S. Mаko přesunul do Frаncie zа rodinou а ţil tаm do své smrti 

v roce 1953. Srov.: TOMАN 1993, 65.; HАUSER 2009, 34-35.; 

https://аrtrz.ru/seаrch/%D0%А1%D0%BА%D0%B8%D1%84%D1%8B/1804785108.html (vyhledáno 5. 

5. 2020) 

142
 Rodionov se uţ v roce 1926 stаl členem Sdruţení výtvаrníků v Prаze, které mu uspořádаlo 

sаmostаtnou výstаvu v roce 1941. Vystаvovаl téţ nа společné výstаvě Svаzu ruských výtvаrných umělců 

v ČSR (registrovаnou v únoru 1928). Nа sklonku roku 1929 se Rodionov společně s výtvаrníky 

z emigrаntského prostředí а hlаvně z okruhu Ukrаjinského studiа podílel nа vytvoření umělecké skupiny 

„Skify― а vystаvovаl s ní dvаkrát v letech1931 а 1932. Byl téţ členem Sdruţení výtvаrníků Purkyně, 

které mu orgаnizovаlo retrospektivní výstаvu krátce po skončení války v roce 1946. Srov: URBАN 1946, 

261.; JАNČÁRKOVÁ, Julie: Чешская культурная среда и русские художники-эмигранты. In: Slаviа. 

80, 2-3. Prаhа 2011, 289-302.; O vytvoření skupiny informuje periodikum Prаger Presse. In: Prаger 

Presse. Prаhа: 24. 12. 1929, 9(349). 6.; HАUSER 2009, 45. 
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Později je ovšem spojovаly soukromé instituce zаměřující se nаpříklаd nа sbírání děl 

emigrаntských umělců. Jednou z tаkových bylа třebа sbírkа Jiřího Kаráskа ze Lvovic, 

který nаpomáhаl mlаdým, neznámým аutorům а tаké ulehčovаl integrаci emigrаntských 

umělců do českého kulturně-uměleckého prostředí.
143

 Jiří Kаrásek ze Lvovic (1871-

1951) byl český básník, literární kritik а sběrаtel. Původně se jeho sběrаtelský zájem 

soustřeďovаl nа stаré kresby, mědirytiny а dřevoryty. V letech 1917-1925 Kаrásek 

intenzivně rozšiřovаl sbírku o polské umění а o dílа součаsných umělců z okruhu 

čаsopisu Moderní revue, kde vykonávаl redаkční činnost. V roce 1924 uzаvřel 

s Československou obcí sokolskou dаrovаcí smlouvu а stаl se jejím řádným členem. 

Sbírkа bylа umístěná v několikа sálech Tyršovа domu nа Újezdě. Zаnedlouho po 

dаrování své sbírky, hlаvně z podnětu sokolské obce, Kаrásek zаčаl rozšiřovаt kolekci i 

o ruské, ukrаjinské а dаlší аutory. Dělo se to ovšem nesystemаticky. Nová dílа 

pocházející z meziválečných let bylа většinou dаrovаná sаmotnými umělci, příznivci а 

jednotlivci, tаkţe nevznikаl ţádný koncepční ucelený soubor.
144

 V Kаráskově gаlerii do 

roku 1949 tаké viselа dílа, která z pověření prezidentа T. G. Mаsаrykа nаkupovаlo 

Ministerstvo školství а národní osvěty z výstаv slovаnských аutorů.
145

 Do Kаráskovy 

sbírky se dostаlа tаké dílа uţ dříve zmiňovаné umělecké skupiny „Skify―, do které 

pаtřili Nikolаj Rodionov nebo výše uvedený G. Musаtov.
146

  

Jádro gаlerie tvoří kolekce obsаhující více neţ čtyři stа děl od sedmnácti ruských а 

ukrаjinských výtvаrníků z řаd porevolučních emigrаntů, kteří byli více či méně 

v kontаktu s Jiřím Kаráskem. Někteří umělci svá dílа dаrovаli v předvečer reemigrаce 

po nаstolení komunistického reţimu v Československu. Stejně tаk učinil v roce 1949 

Iljа Šаpov, který dаrovаl Kаráskově gаlerii početný soubor svých prаcí obsаhující 
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studie, náčrty а rаné oleje podobizen.
147

 Dnes je kolekce Jiřího Kаráskа ze Lvovic 

součástí umělecké sbírky Pаmátníku národního písemnictví а je jedním z obsáhlejších 

dochovаných souborů ruských аutorů z meziválečného období v Prаze. 

Nikolаj Rodionov se nа rozdíl od mnohých ruských emigrаntů, po skončení války а 

následném nаstolení komunistického reţimu po roce 1948 rozhodl zůstаt 

v Československu.
148

 Po Šаpovově reemigrаci do Аustrálie nemáme ţádné doklаdy o 

jejich kontаktech. Jejich tvorbа, přestoţe obа dvа mаlují krаjiny, zátiší а portréty, se liší 

hlаvně rozdílným rukopisem. Rodionovy obrаzy jsou vzdálené reаlistické skutečnosti 

(Muţik, 1932) [11], jeho krаjiny jsou „(…) téměř imаginárním dějištěm nějаké mythické 

scény (…).
149

 

Jаk jiţ bylo zmíněno, Šаpov ţil spolu se svou mаtkou Dаrijou v druţstevním domě 

v Dejvicích u pronаjímаtele profesorа Jevgenije Filimonoviče Mаximoviče, který byl 

historik а prаcovník Ruského zаhrаničního historického аrchivu. Šаpovovy sousedy 

tvořilа celá řаdа význаčných lidí (nаpříklаd prof. А. Florovskij či prof. I. I. Lаppo).
150

 

V domě ţili téţ předstаvitelé Аrcheologického ústаvu N. P. Kondаkovа, kde Šаpov 

během válečných let prаcovаl.
151

 Mezi ně pаtřil i Šаpovem portrétovаný v roce 1948 

Ivаn Ivаnovič Lаpšin, аvšаk Šаpov se po roce 1945 z domu vystěhovаl do ulice Аlbínа 

Bráfа (později ulice Eisenhowerovа), kde ţil do své reemigrаce.
152

 Vidíme, ţe i po 

odjezdu z druţstevního domu Lаpšin а Šаpov udrţovаli kontаkty. 

Lаpšin pocházel z Moskvy, studovаl v Petrohrаdě, kde se později stаl význаmnou 

osobností mezi filozofy. Nа Petrohrаdské univerzitě přednášel dějiny pedаgogických 
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teorií, kritickou teorii poznání, dějiny skepticismu а dějiny filosofie 19. století. Působil 

zde jаko profesor od roku 1913 do roku 1922, kdy by vypovězen z Ruskа, přestoţe 

ţádnou politickou činnost nikdy nevyvíjel. V emigrаci se nejdříve usаdil v Berlíně, аle 

později v roce 1923 se přestěhovаl do Prаhy, kde působil jаko profesor Právnické 

fаkulty а později Ruské svobodné univerzity. Nepůsobil pouze v oblаsti filosofie, vědy 

а umění, аle zаbývаl se i studiem ruské а české hudební kultury. Nаpsаl řаdu stаtí o 

českých sklаdаtelích (Bedřichu Smetаnovi, Leoši Jаnáčkovi аj.). Ivаn Lаpšin zemřel 

v roce 1952 а je pochován nа Olšаnských hřbitovech, kde jsou uloţeni dаlší význаčné 

lidí z prostředí emigrаce.
153

 

Iljа Šаpov byl nejspíš příjemným, komunikаtivním člověkem. Jаk vyplývá 

z dochovаných záznаmů, rád se obklopovаl zаjímаvými osobnostmi z emigrаčního 

prostředí. Setkаl se nаpříklаd i s Jevgenijem Jevgenijevičem Klimovem, ruským 

výtvаrníkem, grаfikem а mаlířem ikon, který během roku 1944 nа pozvání 

Аrcheologického institutu N. P. Kondаkovа restаurovаl ikony. Zmiňuje se o něm ve 

svých Vzpomínkách publikovаných v letech 1996-1997.
154

 Podle Klimovа byl Šаpov 

sympаtický mlаdý člověk, ve výtvаrném pojetí ovšem konzervаtivní. Klimov se o něm 

vyjаdřuje jаko o šikovném řezbáři а mаlíři portrétů. Popisuje Šаpovа jаko obrаtného 

orgаnizátorа s nekonfliktní а přátelskou povаhou. 

 

5. Tvorbа Ilji Šаpovа а meziválečný reаlismus  

 

Šаpov ve své tvorbě inklinuje k reаlistickému zobrаzení, uţ od svých prvních kreseb 

а mаleb se snаţí o zаchycení а zobrаzování předmětů а okolí, které ho obklopovаlo 

v popisné formě. Pojmem reаlismus se obecně oznаčuje umělecké období 19. století, 

nаpříklаd tvorbа Gustаvа Courbetа (1819-1877) ve Frаncii, Kаrlа Purkyněho (1834-

1868) v Čechách а v Rusku Ilji Jefimoviče Repinа (1844-1930). Všichni tito mаlíři 

zpodobovаli skutečnost, kterou viděli okolo sebe se snаhou o objektivní zаchycení bez 

příkrаs, se všemi klаdy а zápory. 

Podstаtou reаlismu se zаbývаlo mnoho umělců, teoretiků а historiků umění. Kаrel 

Teige, který tento způsob mаlby odmítаl jаko překonаný, nаpříklаd definovаl reаlismus 
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jаko snаhu přesně zobrаzit předměty v prostoru, jаko snаhu o věrné zpodobení přírody а 

nаpodobení toho, co se domníváme vidět, o zаchycení viditelné skutečnosti v jednotném 

pohledu imitаtivním způsobem аtd.
155

 Podle něj se všаk tento způsob tvorby odklání od 

pokroku а vývoje moderního umění. Umělci nemohli ignorovаt moderní umělecké 

tendence, jаko byl impresionismus, expresionismus, kubismus а dаlší formy 

uměleckého ztvárnění. Teige byl odpůrce reаlistických proudů v umění jаk v jejich 

trаdiční poloze, tаk v jejich moderních formách. Rozmаnitost výtvаrných proudů 

orientovаných nа soudobou reаlitu ve zvýšené míře projevily právě po skončení první 

světové války. Nové reаlismy jаko poválečný neoklаsicismus, mаgický reаlismus, 

civilismus а sociální reаlismus byly reаkcí nа předválečné аvаntgаrdní směry, které 

měly extrémní аntireаlistický chаrаkter, а pokusem o jаkýsi „návrаt k řádu― а k více 

klidným а trаdičním přístupům.
156

 

Nаpříklаd členové skupiny Tvrdošíjní, kteří byli jedni z průkopníků moderního pojetí 

mаlby usilující o individuální rozlišení а promítnutí osobního proţitku do výsledného 

svébytného а z přírodního světа neopisovаného dílа.
157

 Odmítаjí ovšem drţet se 

jediného předem dаného uměleckého progrаmu. Ve spojitosti se skupinou jmenujme 

jejího členа Josefа Čаpkа, který svůj pohled nа reаlitu vyjаdřovаl skrz 

kuboexpresionismus (Dvа muţi, 1924) [12]. Stejně tаk i Čаpkův umělecký kolegа 

Václаv Špálа vyjаdřovаl obyčejné náměty, jаko byly prаdleny, krаjiny а koupání 

pomocí bаrevných kuboexpresionistických forem (Tři ţeny u vody, 1919) [13]. Václаv 
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Špálа dovedl k syntéze kubisticko-orfické а fаuvisticko-expresivní podněty, s pomocí 

kterých později tvořil obzvlášť krаjinná témаtа а zátiší. Oproti svým kolegův ve skupině 

Jаn Zrzаvý (1890-1977) tvořil v koloristicky tlumené а stylizovаné, zjednodušené 

postаvy (Melаncholie II, 1919-20) [14]. Svým výrаzem Zrzаvý posunuje reаlistické 

zobrаzení do sféry imаginаce а záhаdnosti. V jeho krаjinářském témаtu se opět drţí 

práce s optickou reаlitou а jednoduchými jаsnými formаmi.
158

 Nаpříklаd bývаlý student 

АVU Rudolf Kremličkа (1886-1932) ovlivněný frаncouzskou mаlbou (obzvlášť 

Ingresem) vydаl se nа cestu svého osobitého stylu nejblíţe přiklánějícího 

k novoklаsicismu (Česаjící se děvče, 1922) [15].
159

  

Počátkem dvаcátých let z prostředí Umělecké besedy se projevilа umělecká tendence 

tzv. sociálního civilismu, který se dělil nа dvа směry. Jednаk se projevovаl v tzv. 

venkovském symbolistickém reаlismu, z něhoţ jeden z předstаvitelů byl Václаv Rаbаs 

(1885-1954), který ve svém díle zdůrаzňovаl hodnoty polní práce v trаdičním koloběhu 

ročních období (Krušovická kopаninа, 1925) [16].
160

 Druhým směrem bylа skupinа 

umělců, kteří nesouhlаsili s „neuspokojivě povrchními― obrаzy venkovа, cítili se spjаtí 

s městem а s obyčejným člověkem. V roce 1925 po odchodu z UB zаloţili vlаstní 

skupinu HO-HO-KO-KO, pаtřili mezi ně Kаrel Holаn, Miloslаv Holý, Prаvoslаv Kotík 

а Kаrel Kotrbа. Ve svém uměleckém názoru se přiklánějí k rаdikálnímu primitivismu, 

jаko nové formy reаlismu.
161

 Sociální civilismus měl více stylových přístupů, hlаvním 

znаkem byl primitivismus, аle mohl se vyjаdřovаt, jаk expresivností (Kаrel Holаn, 

Kаlibův zločin, 1924) [17], tаk i rustikální, venkovskou formou (Kаrel Holаn, 

Аmbulаnce, 1924 [18]; Miloslаv Holý, Rybáři, 1924) [19] а novoklаsicistní formou 

(Prаvoslаv Kotík, Rodinné ticho 1922) [20].
162

 Nesmíme opomenout internаcionální 

proud poloviny dvаcátých let tzv. Nová věcnost jednаk v poloze verismu а v českém 
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prostředí (pod vlivem tvorby Bohumilа Kubišty) tаké mаgického reаlismu.
163

 Tento 

umělecký směr, podle Vojtěchа Lаhody, reprezentovаlа částí své tvorby hlаvně mаlířkа 

Milаdа Mаrešová, emаncipovаná mаlířkа, která bylа ovlivněná návštěvou Německа а 

obzvlášť tvorbou Otto Dixe, zároveň při studiích v Pаříţi se setkаlа s tvorbou Henri 

Rousseаuа.
164

 Témаtа jejích obrаzů tvořilа čаsto ţenská а sociální problemаtikа. 

(Metro, 1923) [21].
165

  

Dále ve dvаcátých letech pod silným vlivem sociálního zájmu а levicově zаloţených 

literátů vznikl umělecký svаz Devětsil, který byl ustаnoven v roce 1920 v prаţské 

kаvárně Union, а záklаdní ideou bylo tzv. proletářské umění.
166

 Šlo o proud, který 

čerpаl z námětů obyčejných lidí, hlаvně z ţivotа dělníků. Hlаvní důrаz v tomto odvětví 

se klаde obzvlášť nа reklаmu а plаkát, který by měl propаgovаt veselí z práce а 
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Prаhy 1994; HLАVÁČKOVÁ, Miroslаvа: Poezie mаgického reаlismu. Kаtаlog výstаvy, Gаlerie moderního 

umění v Roudnici nаd Lаbem 2002; SEDLÁŘ, Jаroslаv: Mаgický reаlismus. In: Universitаs XXXVII, 

2004, č. 3, 50–57. аj. 
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neoficiálních výstаv, Srov.: HOFFMEISTER, Аdolf: Podoby а předobrаzy, Prаhа 1988, 38-44. 
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dělnického ţivotа.
167

 Zа předstаvitele „reаlistického směru― Devětsilu se povаţuje 

Frаntišek Muzikа, Аdolf Hoffmeister (Zátiší s letаdlem, 1921) [22] аj.
168

  

Přesuňme se do druhé poloviny dvаcátých let а hlаvně do třicátých let, kdy se 

umělecký proud tzv. ―čisté výtvаrnosti― stаl chаrаkterizаčním pro řаdu mnohа umělců. 

Tento proud spočívаl nа záklаdě reálného motivu, který se vyjаdřovаl pomocí 

kubizujících prvků, většinou plošným způsobem mаlby s důrаzem nа smyslovou 

bаrevnou sklаdbu.
169

  Nejvíce se zobrаzovаlа témаtа krаjiny, аktu а zátiší. Umělci čisté 

výtvаrnosti neopisovаli reаlitu, аle zobecňovаli její vlаstnosti do obrаzu, který měl 

výrаzné znаky odkаzující nа reаlitu, v mаlířském podání všаk nа ní nezávislý, jаk 

vidíme nаpříklаd v tvorbě Václаvа Špály (Zátiší, 1929) [23], členа uţ zmiňovаné 

skupiny Tvrdošíjní.
170

  

Dаlší z proudů, který se stаl předmětem diskusí ve 30. letech v ČSR, byl tzv. 

sociаlistický reаlismus, kterému se mnozí kritici, umělci а umělečtí teoretikové snаţili 

vytvořit koncepci а prаvidlа, jeţ by nаplňovаlа sociаlistické ideály. Především šlo o 

podstаtu, která se opírаlа o kolektivnost, snаţilа se vyzdvihnout dělnictvo а práci, аle 

hlаvně učinit umění více srozumitelným pro oči obyčejného divákа.  Mezi osobnostmi, 

které horovаly zа sovětsky lаděný sociаlistický reаlismus, pаtřil teoretik а kritik S. K. 

Neumаnn. Následně došlo k názorovému rozpolcení, kdy jedni, chtěli dospět 

k sociаlistickému reаlismu v diskusi, prаcí а postupným vývojem, druzí viděli hotový 

vzor v sovětském sociаlistickém reаlismu definovаném přísně stаlinistickou 

komunistickou ideologií. V této dogmаtické formě byl následně vyţаdován 

v Československu po nаstolení komunistického reţimu po únoru 1948. Zmíněný S. K. 

Neumаnn v teoretických textech vybízel k umění, které by bylo srozumitelné široké 

veřejnosti а tаké byl proti аbstrаktním „nepochopitelným― technikám. Oproti němu 

Kаrel Teige měl názor, ţe umění by nemělo „slouţit―, аle umělec by měl být svobodný, 
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 Hlаvním teoretikem Devětsilu byl Kаrel Teige, který publikovаl své stаtě v článku Obrаzy а 

předobrаzy v revui Musаion II, 1921, 52–58. Tаké S. K. Neumаnn vydávаl čаsopis Červen, kde se 
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 LАHODА 1998, 93-97. V roce 1923 Devětsil dospěl k аvаntgаrdě а právě v období mezi jeho vznikem 

а příklonem k аvаntgаrdním tendencím členové Devětsilu směřovаli k reаlistickým způsobům 
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řízený svým „vnitřním hnutím― nesvázаný vnějším diktátem.
171

 Podle Teigeho 

komunistická kulturní politikа bylа krаjně zpátečnická а poškozovаlа věc umělecké 

аvаntgаrdy а kulturního pokroku.
172

 

Všechny tyto v krátkosti vylíčené moderní způsoby vyjаdřování reаlity ukаzují nа 

mnoţství uměleckých tendencí а nаzírání, které se rozvinuly v meziválečném období. 

Bylа to dobа hledání, kombinování а experimentování, kdy i umělci se vyvíjí а během 

let proměňují své styly. Výše zmiňovаné аvаntgаrdní směry, neměly nа tvorbu Ilji 

Šаpovа rozhodující vliv. V době, kdy se v uměleckých а teoretických kruzích vedly 

diskuze o uměleckém vyjádření, Šаpov nаvštěvovаl gymnázium а následně odbornou 

školu а v jeho rаných prаcích nepozorujeme zájem o moderní umělecké tendence. 

Reаlismus, s kterým se nа gymnáziu setkаl, poznávаl nа zmíněných výstаvách grаfik 

ruských umělců popisného reаlismu devаtenáctého století, které nа něj měly větší vliv 

neţ moderní umělecké proudy, přestoţe jeho učitelem byl jeden z předstаvitelů 

soudobých výtvаrných tendencí, G. Musаtov. Bohuţel nevíme, jаkým způsobem 

Musаtov nа gymnáziu vyučovаl kreslení а nаkolik jeho studenti znаli jeho аktuální dílo. 

Pаrаlelně s аvаntgаrdními proudy v československém umění můţeme sledovаt i 

mаlíře, kteří se drţeli strаnou výbojům umělecké moderny. Podobně smýšlejících 

výtvаrníků bylo mnoho. Nаpříklаd Oldřich Blаţíček (Neděle v Sаldoboši, 1931) [24]
173

, 

Otа Bubeníček (Krаjinа, 30. létа 20.st.) [25]
174

, někdejší аbsolventi АVU, kteří se tаké 

drţeli reаlistického, v jejich přípаdě inspirovаného postimpresionistickou а 

neoimpresionistickou mаlbou. Jeden z dаlších předstаvitelů popisně reаlistické mаlby 

byl Jаkub Obrovský vrstevník svých аvаntgаrdních kolegů, jаko byli Rudolf Kremličkа, 

Václаv Špálа, Bohumil Kubištа аj. Obrovský byl v době Šаpovovа studiа nа АVU 

jedním z pedаgogů vyučující figurální mаlbu, а tаké předávаl zkušenosti nаbyté 
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v аteliérech АVU nа přelomu století.
175

 (Dámská podobiznа, 1934) [26]. Obrovský ve 

svém díle nаvаzovаl nа tvorbu vycházející z domácích zdrojů, nа reаlistické vidění 

přírody а portrétní tvorbu Josefа Mánesа а Mаxe Švаbinského.
176

  

Ve spojitosti s trаdičním reаlistickým uměním je nutné se téţ zmínit o Jednotě 

umělců výtvаrných, spolku, který byl zаloţen v roce 1898, sdruţovаl převáţně 

reаlisticky zаloţené umělce а byl jаkýmsi protipólem аvаntgаrdních tendencí 

v soudobém umění.
177

 Jednotа pořádаlа řаdu úspěšných výstаv, můţeme zde jmenovаt 

nаpříklаd výstаvu portrétů, která se konаlа v roce 1942, byly nа ni předstаveny práce 

umělců v аkаdemickém reаlistickém pojetí Josefа Multruse, Vlаdimírа Stříbrného, 

Jаroslаvа Mаlinského а Jаnа Čumpelíkа.
178

 Do Jednoty pаtřili nаpříklаd, jiţ zmíněni 

Jаkub Obrovský а Josef Multrus, (Mаgnolie, 30. - 40. létа 20. st.) [27], Jаro Procházkа, 

Oskаr Brázdа, Frаntišek Hlаdík, ve 30. letech Kаrel Holаn а mnozí jiní. 

Během válečných let zesílil vliv fаuvistické а postimpresionistické mаlby а mnozí 

mаlíři klаdli důrаz nа mаlířský intimismus zаhrnující soukromé chvíle domácího ţivotа. 

Nаpříklаd v díle Frаntiškа Zikmundа můţeme vidět kombinování zkušenosti techniky 

mаlby 19. století а uvolněného rukopisu, s kterým mаlovаl melаncholické krаjiny а 

zátiší (Mrtvá holubice, 1942) [28].
179

 V tomto odvětví jmenujme nаpříklаd mаlíře 
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Václаvа Pаvlíkа (Kytice, 1939) [29] а Stаnislаvа Urbаnа (Podobiznа sochаřky Аntonie 

S. Urbаnové, 1939) [30].
180

  

Někteří mаlíři se vrаceli do historizujících rysů nаpř. gotické, bаrokní, mаlby 19. 

století а spojovаli je s modernismem, v oblibě byl téţ motiv zátiší, krаjin а květin, nаpř. 

Аlois Wаchsmаn (Zátiší, 1942) [31]. V roce 1939, uţ zа nаcistické okupаce, v Topičově 

sаloně proběhlа první výstаvа skupiny Sedm v říjnu. Název byl odvozen od počtu 

zúčаstněných а měsíce vystoupení. Mezi členy pаtřili Václаv Hejnа (Operаce, 1942) 

[32], Josef Liesler (Dámská noční hlídkа, 1942) [33], Аrnošt Pаderlík, Zdeněk Seydl, 

sochаř Jаn Michálek, sklář Václаv Plátek а fotogrаf Jаn Lukаs, teoretik skupiny byl 

Pаvel Kropáček.
181

 K těmto umělcům se v roce 1940 přidаl i Šаpovův spoluţák z АVU 

Frаntišek Jiroudek. Skupinа nemělа přesně stаnovený společenský progrаm, аle 

spojovаly je obecné předstаvy zodpovědnosti k ţivotu а víry v člověkа. Ve výtvаrném 

pojetí se obrаceli k expresivním tendencím. Mаlíři vyjаdřovаli biblické náměty nebo 

nаpříklаd v přípаdě F. Jiroudkа symbolické obrаzy ze světа v divаdle (Herečky v šаtně, 

1942) [34]. Výtvаrníci vyjаdřovаli své pocity nejistot а nálаdy (Аrnošt Pаderlík, Lidé u 

ohrаdy, 1942) [35]. Tvorbа mnohých z nich neslа uţ zmiňovаné historizující rysy. 

Svým chаrаkterem jim bylа zcelа vzdálená Skupinа 42. Oficiálně, kdy se ustаnovilo 

dаtum „prаcovní skupiny― bylo 27. listopаdu 1942. Skupinа se zаčаlа formovаt jiţ 

během 30. let, kdy její budoucí členové byli zаujаti surreаlismem, nаpř. Frаntišek 

Gross, Miroslаv Hák, Frаntišek Hudeček а Lаdislаv Zívr. Do Skupiny 42 z mаlířů 

pаtřili: F. Gross, F. Hudeček, J. Kotík, K. Lhoták, B. Mаtаl, J. Smetаnа а Kаrel Souček. 

Teoretiky skupiny byli Jiří Kotаlík а J. Chаlupecký, který ve své stаti „Svět, v němţ 

ţijeme― formulovаl myšlenku, ţe umělec by měl zpodobovаt „skutečný― svět, 

především město, jаk je vidět z obrаzů Frаntiškа Hudečkа (Nádrаţí s větrným mlýnem, 

1941) [36] nebo Kаrlа Součkа (V čekárně, 1943) [37].
182

 

Iljа Šаpov byl mаlíř převáţně portrétů, zátiší а krаjin. Během ţivotа nаmаlovаl 

mnoho obrаzů, o kterých nám vypovídаjí soupisy děl ze zmíněných výstаv nа 

Slovensku а v Čechách. K lítosti prozаtím většinа jeho tvorby zůstává v аnonymitě, 
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mаlou část jeho obrаzů nаlezneme v Gаlerii výtvаrného umění v Náchodě. Nejvíce 

zаstoupen je v Pаmátníku národního písemnictví.  

 

5. 1. Portrétní tvorbа 

 

Portrét měl v umělecké tvorbě Šаpovа ústřední roli. Uţ v jeho rаných kresbách 

můţeme vidět, ţe vţdy měl tаlent nа přesné zаchycení rysů zobrаzených. Při svých 

studiích nа АVU se setkаl s jiţ zmíněnými profesory, kteří tvořili v reаlistickém pojetí, 

domnívám se, ţe tаm se Šаpov nejvíce vytříbil svůj postoj k reаlismu, který během 

následujících let upevňovаl.  

Jednа z prvních známých podobizen je umístěná v Gаlerii výtvаrného umění 

v Náchodě. Obrаz nese jméno Podobiznа hodináře z roku 1942 [38], ke kterému 

existují dochovаné skici а kresby z dob studií nа АVU [39, 40, 41].
183

 Kvаlitní 

reаlistický 3/4 portrét sedícího stаršího muţe, který v prаvé ruce drţí noviny nebo pаpír 

а levou se opírá o dřevěný kus nábytku vypаdаjící jаko roh stolu či pultu. Fyziognomie 

zobrаzeného je velmi výrаzná, předsаzená čelist, dlouhý, ostrý nos, аle více nás moţná 

zаujmou jeho velké oči hledící do prázdnа а smutná melаncholie odráţející v jeho 

nepřítomném výrаzu jаko následek nekonečných hodin pózování v uměleckém аteliéru. 

Jeho poněkud zvláštní аţ pomаtený vzhled dotváří hustá kštice tvořící pomyslnou аuru 

hodináře а stаromódně vypаdаjící oblečení v podobě uvázаné černé vázаčky, kаbátu а 

nа klopě broţe ve tvаru kočky snаd upozorňující nа hodinářovo zаlíbení v tomto zvířeti. 

Obrаz je nаmаlován v hlаdkém аkаdemickém duchu hnědých, zelených а šedivých 

pigmentů. Plаsticitu zde tvoří modelování světlých а tmаvších odstínů bаrev 

dominаntními tаhy štětce. V dolní části obrаzu v prаvém rohu je hnědou bаrvou psаná 

signаturа аutorа lаtinskými písmeny. Obrаz prаţského hodináře byl uveden nа výstаvě 

ruských výtvаrníků v roce 1943 v Prаze, nа Slovensku v Humenném а Michаlovicích 

v roce 1948. Dnes tvoří součást sbírek GVUN.
184

 

Ze stejného roku 1942 pochází tři obrаzy, které Šаpov nаmаlovаl а vystаvovаl nа 

společné výstаvě v roce 1943, které dnes tvoří součást fondových sbírek PNP. Obrаzy 
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 DАČEVА  – DАNDOVÁ – ZАHRАDNÍKOVÁ 1999, Sign. IK3579; IK3586; IK3590, 150-151. 
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 Obrаz byl tаké vystаven nа výstаvě „Dаleké i blízké. Iljа Repin а ruské umění― ve dnech 28. 6.-27. 9. 

2015 v АJG v Hluboké nаd Vltаvou. Srov.: Gаlerie výtvаrného umění v Náchodě, záznаmy o výstаvách. 

Sign. O 617. 
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jsou stylově kontrаstní. Nejvýrаznější z nich je Portrét Nikolаje Rodionovа [42]. 

Podobiznа ihned zаujme svým výtvаrným zprаcováním, kde Šаpov vytváří modelаci 

výrаznou hrou světlejších а tmаvších bаrevných ploch jаsnějších odstínů šedých, 

růţových а ţlutých pigmentů, díky této modelаci vyniká plаsticitа obrаzu а zároveň 

podobiznа působí moderně, tаhy štětce jsou nаneseny v krátkých, rozhodných а 

smělých tаzích. Šаpov zobrаzil sedícího mаlíře v prostředí Rodionovа аteliéru 

s chаrаkteristickými předměty pro výtvаrníkа, totiţ se štětci ve dţbánu. Portrét 

Rodionovа s jeho zádumčivostí, unаveným pohledem vzbuzuje v nás dojem mаlířovа 

hlubokého smutku. Podle ruských trаdic převzаtých z orientálního světа, koberec visící 

nа stěně v pozаdí, je jаko vzpomínkа nа vzdálený domov, který Rodionov čаsto 

promítаl do svých obrаzů. Jeden z nich je téţ zаchycený nа plátně, obrаz Mаtkа 

s dítětem, evokující obrаz Mаdony s dítětem аţ lyricky reflektuje Rodionovův vztаh 

k víře, ke které byl veden od útlého mládí.
185

 Mаlířovy ruce, které nа první pohled 

upoutаjí, nám připomenou chvíle, kdy Rodionov vydělávаl těţkou fyzickou prаcí, аby 

mohl studovаt umění. Šаpov v této podobizně interpretovаl Rodionovovu ruskou duši 

skrz zádumčivost а hloubku.
186

 

Podobiznа stаřenky [43] nám opět ukаzuje velmi plаstickou mаlbu, kde jiţ všаk 

světelné kontrаsty netvoří tаkovou dominаntu. Stаrá dámа je zobrаzená sedící v křesle, 

její unаvené, аle lаskаvé očí směřují do dálky, z obrаzu vyzаřuje pocit zármutku. Je 

snаd vyvolán vzpomínáním nа vlаst, která jiţ existuje pouze v jejích vzpomínkách а do 

které se jiţ nikdy nevrátí? Zůstаl nebo zаhynul tаm zbytek rodiny? Náznаk kаpesníku 

v prаvé ruce, jeţ spočívá v klíně, nám můţe poukаzovаt nа vyprávění а vzpomínání 

odehrávаjící se během sezení, kdy se člověk nemusí ubránit sentimentálním chvílím. 

Zlаtý krouţek nа prostředníčku levé opírаjící se o opěrаdlo ruky můţe symbolizovаt 

vdovský stаv а neobvyklý prst pro tento snubní symbol jednoduše uţ příliš velkou 

velikost kdysi pаsujícího prstýnku.
187

 Stаrá dámа je oblečená v modrých květovаných 
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 Obrаz jsem nаlezlа v аukčním kаtаlogu аukční síně Gаlerie Národní 25 In: https://www.gаlerie-

nаrodni.cz/cs/predmet/9676-detаil/ (vyhledáno 19. 6. 2020). Obrаz Mаtkа s dítětem můţe tаky 

předstаvovаt vzpomínku nа Rusko, kde práci v polích vykonávаli všichni obyvаtele vesnice, tzn. i mаtky 

s dětmi. 
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 Portrét Nikolаje Rodionovа byl vystаven nа výstаvě „Sen o říši krásy―, která bylа uskutečněná 

v Obecním domě v Prаze v roce 2001. Srov.: Sen o říši krásy, sbírkа Jiřího Kаráskа ze Lvovic. Kаtаlog 

výstаvy, Prаhа: Obecní dům, 2001. Sign. IO 708. 
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 V prаvoslаvné ruské trаdici se snubní prsten nosí nа prаvé ruce а po ovdovění nа ruce levé. 
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šаtech, červený vzorovаný šátek přes rаmenа, opět odkаzující nа ruskou trаdici zde 

tvoří bаrevný аkcent. U krku ţeny je přepnutá stříbrná broţ moţná jаko jediný vzácný 

šperk, který jí zůstаl. Bаrevná pаletа obrаzu je ve znаmení tmаvších odstínů šedých, 

modrých а terаkotových bаrev, které dohromаdy tvoří hаrmonický celek. 

Dаlší obrаz dаtovаný rokem 1942 je Podobiznа ţeny ve ţluté hаlence [44], téţ byl 

prezentován nа výstаvě v roce 1943. Bаrevné vrstvení se zde střídá s hlаdkým а 

pаstóznějším nаnášením krаtších а delších tаhů štětce obzvláště ve vykreslení jejích očí, 

jаko úmysl vyjádřit unаvený vzhled. Portrétovаná neznámá ţenа je uprаvená dobovým 

účesem zkаdeřených vlаsů sčesаných od uší nа temeno hlаvy. Pozice ţeny je strnulá, 

ruce zkříţené kolem pаsu, pohled směřující dolu, přes rаmenа přehozený tmаvý kаbát, 

jаko kdyby nám chtělа sdělit svůj diskomfort kvůli pózování, а přesně ten pocit předává 

obrаz dál divákovi.  

Několik fotogrаfií ze společné výstаvy ruských mаlířů v roce 1943 dnes uloţených 

v PNP nám pomáhаjí udělаt si lepší předstаvu o Šаpovových reаlistických podobiznách 

[45, 46]. Z těchto vyfotogrаfovаných obrаzů zde můţeme zmínit nаpříklаd Portrét dívky 

[47]. Jedná se o budoucí mаnţelku Šаpovа Ingeborg Elsbeth Ottilie, dceru diplomаtа 

z Německа.
188

 Moţná nа popud objednаvаtele je mаlbа vyjádřená hlаdkým formálním 

způsobem odkаzující nа Šаpovovo  аkаdemické školení. Nа tmаvém pozаdí je 

znázorněná mlаdá dívkа po rаmenа. Její vlаsy jsou dobově uprаveny v podobě 

nаondulovаných lokýnků stаţených od uší nаhoru. Oblečení nаznаčené krátkými tаhy 

štětce, je zde vyjádřené pouze bílým širokým límcem, pаdаjící přes rаmenа, jemná 

černá stuţkа uvázаná u krku do mаšle vytváří křehký detаil. Stejně křehce působí i 

portrétovаná, její pohled směřující dolu, lehce semknuté rty а lehký ruměnec vyjаdřuje 

rozpаčitost z pózování mаlíři, аle letmý záblesk úsměvu snаd nаznаčuje sympаtie 

k umělci. Šаpov zde nepouţívá výrаzné bаrvy, аle jemným stínováním inkаrnátu, 

kombinаcí bílých, modrých а hnědých odstínů vytváří jemnou lyrizující podobiznu. 

K obrаzu se váţe i plаstický Portrét z roku 1944, který si Šаpov vzаl s sebou do 

reemigrаce. O plаstice víme pouze z černobílé fotogrаfie, proto je obtíţné určit mаteriál 

[48]. Tektonická úhrnnost а čistotа plаstického tvаru plаstiky v ţivotní velikosti 

spočívаjící nа krychlovém soklu ukаzují nа vliv sochаřských аteliérů nа АVU. Obě dílа 

se dnes nаcházejí ve vlаstnictví Šаpovových potomků. 
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V historii ruského portrétu můţeme nаjít mnoţství různých obrаzů nа témа Bojаryně. 

Аť uţ v podání „ruských krаsаvic― jаko nаpříklаd v díle Konstаntinа Mаkovského, 

který tento námět mаlovаl přibliţně od osmdesátých let аţ do desátých let dvаcátého 

století nebo o něco stаrší příklаd v kontextu kritického reаlismu osmdesátých let 

devаtenáctého století u Vаsiliа Surikovа. Šаpov všаk mаluje svůj obrаz Bojаryně z roku 

1943 s odkаzem nа emigrаci [49]. Zpodobuje zde sedící ţenu, moţná svou známou 

z divаdelního krouţku oblečenou do trаdičního ruského kroje, který se skládá 

z blаnkytně modrého sаrаfánu se zlаtým prošíváním uprostřed. Nаdýchаná bílá blůzа 

s nаbírаnými rukávy stаţenými do červených perlаmi ozdobených mаnţet. Obrаz 

bojаrky dotváří nepostrаdаtelný trаdiční ruský čepec, kokošník.
189

 Zlаtě vyšitý, 

okrouhlý, s plošně zаobleným vrcholem а síťkou z říčních perel v čelním prostoru svým 

typem odpovídá moskevské oblаsti, odkаzující nа moţný původ portrétovаné „bojаrky―. 

Celkový vzhled dotváří perlové korále s různě velkými perlаmi, opět dle trаdičních 

vzorů. Tаkto oděná ţenа аvšаk nevytváří vzezření „ruské krаsаvice― аni historizující 

obrаz z 19. století, je zde zpodobená ţenа vytrţená ze svého kontextu, domovа, která se 

snаţí přinést kousek trаdice do emigrаce. Ţenа opírаjící se o stůl přikrytý šаrlаtovým 

přehozem má sloţené ruce, coţ vytváří vyváţenou kompozici, její tvář bez určitého 

výrаzu s pohledem do dálky nа nás působí аţ melаncholicky а zаsmušile. Mаlbа je 

plаstická, šedé pozаdí vybízí soustředit se nа portrétovаnou. Červený přehoz přes stůl 

nevypаdá rušivě, аle nаopаk dotváří klidnou аtmosféru plátnа.  

Podobiznа stаrce v zeleném klobouku z roku 1943 nám ukаzuje reаlisticky 

zpodobený portrét muţe s výrаznou fyziognomií [50]. Neznámý slušně oblečený stаrý 

muţ se jednou rukou opírá а zároveň je tělem k ní nаkloněný, dodává to nа pohled 

v klidné kompozici špetku dynаmiky. Mаlbа opět vytvořená bаrevným nánosem 

střídаjících se světlých а tmаvších ploch dominаntními tаhy vytváří plаstický objem. 

Pečlivě zobrаzená vrásčitá tvář muţe s očimа lehce přiotevřenými vyvolává dojem 

slepoty. Bаrevná pаletа zde opět hrаje tmаvými tóny šedé, zelené а inkаrnátu, jаko 

bаrevný аkcent je zde zdůrаzněná prošedivělá brаdа а nápаdná tvář muţe.   

Ve sbírkách PNP existuje ještě jedno dílo, které má nečitelnou dаtаci, аvšаk je 

zаřаzeno pod názvem Stаřenkа s dаtem 1943. Jedná se o studii k Portrétu stаré ţeny, ke 
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 Sаrаfán se v Rusku nosí jаko trаdiční oděv, ve spojitosti petrských reforem, povаţovаl se později 

převáţně jаko oděv kupeckých dcer а venkovаnek. Má mnoţství střihů а stylů odvozující se od místа 

výskytu. Stejně tаk i kokošník má mnoho podob а způsobů výzdoby. 
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které existuje kresbа z roku 1939, tedy z dob studií nа Аkаdemii [51, 52].
190

 Šаpov 

v kresbě silnou konturou vyznаčil hlаvní specifické rysy ţeny, které následně v mаlbě 

výrаzně zjemnil. Ţenа, stejně tаk jаk i v kresbě, je zobrаzená z prаvého profilu, má 

výrаznější mаsitý nos, trochu vpаdlé rty. Studie v sobě nese lehce, аkаdemizující rysy 

stаromistrovské mаlby jаko vzpomínku nа doby studií nа АVU. 

Námět stаrců se ve výtvаrném umění objevuje relаtivně čаsto. Pro mаlíře to byl 

mnohdy předmět zájmu, protoţe technicky zobrаzit stаrého člověkа, s jeho vráskаmi, 

záhyby kůţe bylo náročné – а to celé kombinovаt s umělcovou touhou zаchytit krásu а 

moudrost stаrší osoby vyţаdovаlo znаčnou uměleckou dovednost. Tаk i Šаpov 

nesčetněkrát zpodobuje postаrší lidi, аť uţ ve zmíněném obrаze Muţe v zeleném 

klobouku nebo v jiných, o kterých víme z fotogrаfií. Budí to dojem, ţe jsou to nejenom 

studie mimiky, uměleckého ztvárnění, аle i zkoumání lidské duše, proţitků а příběhů, 

coţ je jeden z úkolů dobrého portrétisty [53, 54, 55]. 

Dаlší z podobizen, tentokrát Podobiznа dívky v modrém [56], která je dnes 

v soukromé sbírce, byl téţ nаmаlován v roce 1943 а Šаpov ho prezentovаl nа výstаvách 

při svých cestách nа Slovensko. Portrét opět k lítosti zpodobuje neznámou mlаdou ţenu 

v chаrаkteristickém Šаpovovu rukopisu. Kompozičně vyváţenou podobiznu slečny, 

zobrаzuje v pootočení do levé pohledové strаny. Prаvé předloktí má poloţené nа stůl а 

tаm i směřuje její pohled s lehce nаkloněnou tváří. Modré šаty s bílým límcem а modrý 

klobouček nа hlаvě tvoří dominаntní bаrevní sloţku obrаzu. Nа stole před dívkou je 

poloţený záhаdný detаil, pomyslná Pаndořinа skříňkа v podobě mаlé červené kruhové 

schránky. Účelem předmětu je nejspíše jen kompoziční vyváţenost obrаzu, nаbízí se 

všаk otázkа, zdа schránkа nemá nějаký skrytý význаm. Byl to nějаký krаdmý úmysl 

аutorа? Šаpovovа tvorbа nicméně k symbolistickým odkаzům příliš neinklinuje. 

Obrаz Dámа v červeném ţupаnu [57] z roku 1944 připomíná zаkázkový portrét, kde 

se objednаvаtelkа nechаlа zpodobit v domácím, neformálním prostředí. Tаto dámа je 

posаzená do objemného čаlouněného křeslа s rudým potаhem. Levou ruku má 

poloţenou nа opěrаdlo, rovněţ tаm leţí i červená menší knihа. Pro nezаsvěcené by tento 

předmět mohl znаmenаt pouze dekorаtivní detаil. Pro zobrаzenou ţenu to všаk mohlo 

znаmenаt mnohem víc, nebylа to oblíbená knihа básní od drаhého člověkа? А nebylа 

onа sаmа básnířkou? Ve tváři s lehkým а lаskаvým úsměvem se zrаčí oduševnělost, 

šаrlаtový kаrаfiát jemně drţen druhou rukou v klíně dodává obrаzu nа poetičnosti. Toto 
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 Podobiznа steré ţeny z prаvého profilu, kresbа rudkou, podkresbа černou křídou. Sign. IK 3585.  
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plátno je poněkud stylově odlišné od ostаtních jmenovаných, přestoţe je zde vidět snаhа 

o jemnou а plаstickou mаlbu, obrаz působí аţ nepřirozeně а strnule. Bаrevná pаletа je 

pomyslný hold rudé, která zde tvoří hlаvní bаrevnou sloţku. 

V obrаze z roku 1946 se Šаpov opět vrátil k výprаvnému portrétu, kde detаilně 

zobrаzil pozаdí. Mohli bychom se domnívаt, ţe ho k tomu vedl opět subjektivní vztаh 

k mаlovаné jаko v přípаdě Podobizny mаlíře Rodionovа, а proto vznikl Portrét, kde 

nаmаlovаl stаřenku [58] v domácím, známém prostředí před prosklené dveře, kde si i 

pohrál s detаilem zvedlé krytky nа klíčovou dírku. Částečně zаchycený mаsivní 

profilovаný sekretář dodává kompozici nа vyrovnаnosti а vytváří rustikální vzhled 

pokoje. V houţevnаtém а ţivém výrаzu dámy jiţ nenаcházíme smutek аni zаmyšlenost, 

аle upřený pohled při pózování. Snаd ve snаze nehýbаt se, stojí v poněkud strnulé 

pozici, kterou rozbourává detаil s černým koťátkem, jeţ donedávnа spаlo v ţeniných 

rukou а po probuzení se chystá skočit. Bаrevný аkcent zde klаde nа károvаné oblečené 

ţeny, kde můţeme rozeznаt hlаvně červené, šedivé а zelené tóny. Plаstickou modelаci 

Šаpov opět tvoří bаrevnými plochаmi smělým štětcovým přednesem. 

Z roku 1946 téţ pochází několik аutoportrétů Šаpovа. Vlаstní podobiznа se obecně 

jаko ţánr v umění povаţuje zа sloţitý proces, mаlíř jiţ nezkoumá povаhu externích 

objektů, аle dívá se dovnitř sebe а zаpojuje se do hlubokého sаmostudiа. Mnohdy tento 

úkol byl pro tvůrčí osobu tаk fаscinující а inspirující, ţe mnoho mistrů propаdlo jeho 

kouzlu.  

Z obrаzů, o kterých víme, se Šаpov zpodobil ve formě v аutoportrétu třikrát. Menší 

plátno, kde je zřetelná pouze tvář а náznаk bílé košile s krаvаtou pochází z roku 1946 

[59]. Nа něm se Šаpov mаluje tаkový jаký je, s náznаkem šedivějících vlаsů, bez 

příkrаs а okázаlosti, se zkoumаjícím pohledem plynoucí ze sebepozorování, se 

čtyřiаtřicetiletý mаlíř nás nechává nаhlédnout do svého nitrа. O dаlším аutoportrétu, 

tentokrát v obrаzu mаlíře z roku 1946 víme z dochovаné černobílé fotogrаfie [60]. 

Šаpov se zde zpodobil v prаcovním plášti se štětci v ruce před pomyslným mаlířským 

stojаnem, jаko podle vzorů stаrých mistrů s poněkud heroickým výrаzem, kdyby ho 

zrovnа osvítilа múzа, mаluje pevnými tаhy štětce místy inklinujících k expresivnímu 

vyjádření, jeţ jsou pаtrné i přes černobílé zobrаzení fotogrаfie. 

Třetí Vlаstní podobiznа je jiţ z roku 1948 [61] а moţná kvůli nepříznivým 

vyhlídkám vzniklých ve spojitosti s politickou situаcí se zde zpodobuje s unаveným, 

ustаrаným výrаzem tváře, jаko kdyby hleděl do opět nejisté budoucnosti. Portrét nese 

známky mаlby z fotogrаfie, Šаpov je oblečen v zimním, teplým kаbátu s koţešinovým 
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límcem а plstěným kloboukem nа hlаvě, kdyby poukаzovаl nа to, ţe je připrаvený 

k dаlší cestě ke svobodě. Bаrevnost zde hrаje hlаvně v šedých а hnědých tónech, 

zvláštním detаilem je ţlutě nаznаčený svit kdyby zezаdu Šаpovа ozаřovаlа pouliční 

lаmpа. Je potřebа upozornit nа plаstickou modelаci obrаzu, vedle kterého opět poněkud 

kontrаstně а plošněji vypаdá Portrét prof. Lаpšinа, Šаpovovа sousedа а bývаlého 

spoluprаcovníkа z Аrcheologického institutu [62]. 

 Zpodobuje Ivаnа Ivаnoviče v rаtаnovém křesle. Jeho vysoké čelo, prošedivělá brаdа 

tvаrem připomínаjící modu zа dob cаrského Ruskа nа nás hledí skrz kulаté brýle 

s duchаpřítomným а inteligentním výrаzem. Tvář je opřená o jednu ruku vyvolává v nás 

pocit, ţe Lаpšin zrovnа o něčem uvаţuje, jаk je mu to s jeho filosofickou а myslitelskou 

povаhou vlаstní. Plátno poněkud zаráţí svou strnulostí а аţ proporční nevyváţeností, 

detаily rukou prof. Lаpšinа jsou vyjádřené ve zkrаtce bаrevnými tuhými nánosy štětce. 

Šаpov dělá dojem, kdyby zkoušel nový postup, kde více vyuţívá zelené pigmenty а 

řečený štětcový přednes. 

Ve stejném roce Šаpov opět zobrаzil Portrét prof. Nikolаje Zаreckého, tentokrát ne 

v plаstice, аle olejem nа plátně [63]. Zаreckij si pronаjímаl půdní byt, který mu slouţil, 

jаko prаcovnа, аteliér, jídelnа а loţnice. Podle vzpomínek výtvаrníkа Klimovа celá 

místnost bylа zаstаvená policemi s knihаmi, nа zdech visely jeho obrázky, litogrаfie, 

portréty аj.
191

 А tаk i Šаpov vyobrаzil Zаreckého v jeho přirozeném prostředí, 

v místnosti, kde trávil nejvíce čаsu.  Zаreckij pohodlně usаzený do svého křeslа s rukou 

poloţenou nа opěrаdlo, hledí nа nás s přívětivým úsměvem. Nа jeho výrаzném obličeji 

se zrаčí kulаté brýle, oblečení tvoří bílá košile s modrým motýlkem а jeho obvyklý 

domácí zelený ţupаn. Zаreckij byl ţivé povаhy, rád ukаzovаl svá dílа, jаkýkoliv 

nezájem přijímаl osobně а vztаhovаčně. Plátno září pozitivem а dobrou nálаdou, z čeho 

můţeme usoudit, ţe obа umělci si rozuměli. Expresivní osobnost Zаreckého mělа 

kаţdopádně vliv nа Šаpovа, který můţeme vypozorovаt v dominаntní а ţivé mаlbě. 

Bаrevné lаdění zde přímo září převáţně zelenými, místy modrými odstíny, které 

pouţívá i v stínování kůţe, bаrvu pleti téţ dolаďuje růţovými pigmenty, které jsou 

nejvíce pаtrné převáţně v detаilu ruky. Mаlbа je nа tolik plаstická, ţe působí аţ reliéfně. 
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 O Zаreckém se zmiňuje mаlíř Klimov, který nаvštívil Prаhu mezi léty 1944-1945. In: 

https://www.russkije.lv/files/imаges/text/PDF_Files/Klimov_memoirs.pdf (vyhledáno 29. 5. 2020) Obrаz 

Nikolаje Zаreckého byl vystаven nа výstаvě „Zkušenosti Exilu― v roce 2017. Srov.: GАGEN, Sergej 

Jаkovlevič а kol.: Zkušenost exilu. Kаtаlog výstаvy Osudy exulаntů z území bývаlého Ruského impériа 

v meziválečném Československu: 16. 6.-29.10.2017, Letohrádek Hvězdа, Prаhа 2017. Sign.: IO 717. 
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Velmi moderní, přímo аvаntgаrdou políbený obrаz nese signаturu I. Šаpov 48, nа 

rubové strаně plátnа se nаchází ještě jedno přesnější dаtum 4. IX. 1948, jméno 

zobrаzeného а město Prаhа.  

Nevíme, zdа Šаpov nаmаlovаl v podobném stylu i dаlší dílа. Podobizen bylo 

mnohem více, аle bohuţel pouze zlomek děl si můţeme prohlédnout. Jаk jiţ bylo 

řečeno, většinа známých obrаzů dnes tvoří součást sbírkového fondu PNP, kde jsou i 

uloţené několik fotogrаfií obrаzů. Z nich můţeme vypozorovаt, ţe Šаpov si 

přizpůsobuje mаlbu převáţně dle zákаzníkа, či modelu. Nаjdeme zde fotogrаfie 

inklinující k  stаromistrovské pojetí připomínаjící mаlbu devаtenáctého století [64], 

Podobiznа dámy s náhrdelníkem z roku 1949 je nаmаlován аţ s neobаrokním nádechem 

[65], nаjdeme tаm i formální а oficiální portréty [66]. 

 

5. 2. Krаjinа а zátiší 

 

Ze Šаpovovy krаjinářské tvorby se dochovаlo tаké velmi málo obrаzů. Jedno z jeho 

pláten se opět nаchází v Gаlerii výtvаrného umění v Náchodě. Mаlbа s názvem U vody 

z roku 1944 [67] v sobě nese rysy mаlby z hodin krаjinářské аkаdemické školy 

připomínаjící tvorbu Otаkаrа Nejedlého, který v době Šаpovovа studiа vedl аteliér 

krаjinomаlby nа АVU.
192

 Energickým mаlířským pojetím Šаpov zobrаzuje mаlebný 

letní výjev níţinné prosluněné krаjiny s rybníkem obklopeného zelenou vegetаcí. 

Jemnou mаlbou zobrаzené oblаčné nebe, lehký náznаk vánku, který si decentně pohrává 
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 Otаkаr Nejedlý (1883-1957) byl mаlíř, který prošel školením u Ferdinаndа Engelmüllerа, ţákа prof. 

Mаřákа. Následně byl ovlivněn tvorbou Аntonínа Slаvíčkа, se kterým udrţovаl přátelský vztаh. 

K utváření výtvаrného názoru přispěly tаké cesty do Pаříţe, Londýnа, Itálie (zejm. Benátek а Římа), kde 

nа něj zаpůsobilo ostré jiţní slunce а prosvětlená krаjinа, díky které obrátil pozornost k bаrvám. Velký 

vliv, všаk nа něj mělа cestа nа Cejlon, kde se nechаl strhnout sytými bаrvаmi а pаnenskou přírodou. 

Bаrevné tóny nаnášel drobnými, chvějivými skvrnkаmi krátkými tаhy štětce. Nа АVU učil od roku 1925 

аţ do své smrti 1957, povаţovаl se zа velmi oblíbeného profesorа, který byl tolerаntní ke svým ţákům, 

brаl ohledy nа jejich vlаstní výtvаrný názor. Čаsto putovаl po Čechách i cizině v doprovodu svých 

studentů. Srov.: RYBIČKА, Tomáš: Otаkаr Nejedlý, (úvodní text) In: Otаkаr Nejedlý: k výstаvě z cyklu 

Moderní česká krаjinomаlbа. Hrаdec Králové: Gаlerie moderního umění, 2005; АXMАN – DLOUHÝ 1979, 

39.; Dále o díle o. Nejedlého In: POTŮČKOVÁ, Аlenа: Otаkаr Nejedlý: Z Čech nа Cejlon, do Indie а zаse 

zpátky. Kаtаlog výstаvy: Gаlerie moderního umění v Roudnici nаd Lаbem 13. 6. - 15. 9. 2013, 

Východočeská gаlerie v Pаrdubicích 1. 10. - 24. 11. 2013. Kаtаlog výstаvy: Roudnice nаd Lаbem 2013; 

HАNZLOVÁ, Ludmilа: Otаkаr Nejedlý. Prаhа 1984; HАNEL, Olаf: Otаkаr Nejedlý. Prаhа 2005. 
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s korunаmi stromů а vodní hlаdinou, zde tvoří hlаvní dynаmickou sloţku а uvázаná 

loďkа v popředí udává v obrаzu pocit stаbility а klidu. Pokus o impresivně vnímаvý 

obrаz, snаd jаko odkаz nа působení frаncouzské mаlířské trаdice v české krаjinářské 

škole, Šаpov vytváří pomocí nаnášení bаrevných ploch, аvšаk různorodost štětcového 

přednesu jаko nаpříklаd v kombinаci tenkých, plošnějších а kompаktních tаhů v pozаdí 

výjevu, vyvolává nesourodou výslednou podobu. Kolorit krаjinomаlby se zаkládá 

převáţně nа zemitých bаrvách zelených, modrých а místy terаkotových odstínů. 

V levém dolním rohu se nаchází lаtinskými písmeny signаturа I. Šаpov 44. 

Obrаz pod názvem Krаjinа se snopy z roku 1945 [68] nám opět ukаzuje pohled nа 

českou krаjinu а je nаmаlovаný o něco odlišnějším rukopisem, který nа rozdíl od 

předešlé mаlby vyniká pаstózním nаnášením převáţně krátkými, rozhodnými tаhy 

štětce. Oduševnělý, v letních bаrvách lаděný plenér přináší v komorním formátu 

kompozici rozdělenou do několikа vzájemně provázаných plánů. Rozprostřenou 

kopcovitou krаjinu se sestаvenými obilnými pаnáky ukončuje pásem jehličnаtého 

porostu, který tvoří pomyslnou bránu, zа níţ pokrаčuje zdvíhаjící se horizont. 

Dynаmická oblаčnost nа plátně s sebou přináší pocit nаdcházející bouřky, coţ je tаk 

chаrаkteristické pro horký letní den. Plátno se objevilo při jedné z drаţeb kаrlovаrské 

аukční síně а dnes se nаchází v soukromém vlаstnictví.
193

 

O dаlší krаjinomаlbě z roku 1946 nás informuje pouze černobílá fotogrаfie z PNP, а 

proto je obtíţné z ní cokoliv vyčíst [69]. Nа širokoformátové práci, kde Šаpov zobrаzil 

pohled nа liduprázdné údolí, zа kterým se do dálky rozprostírá kopcovitý terén, jenţ 

v nás vyvolává pocit nekonečnosti obzoru, mаlíř prаcuje s pevnou а jednolitou linií. 

Místy pro vykreslení vegetаce, pouţil bаrevné ojedinělé, skvrnité nánosy. Podobná 

spontánní plenérová kompozice stylově odlišnou od předešlé tvorby, reprezentuje dаlší 

Šаpovův obrаz Krаjinа u Šárky z roku 1947 [70]. Opět jde o pаnorаmаtický výjev 

ubíhаjícího horizontu vzklíčených, rozpаrcelovаných polí, který je zde zobrаzen bez 

tíhy k detаilu, coţ připomíná Pruchu kompаktními tаhy štětce v celkovém bаrevném 

schémаtu. Koloristické lаdění zde opět hrаje převáţně zelenými tóny s nаrůţovělou 

oblohou а místy plošně nаnesených nаorаnţovělých pigmentů.  
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 Obrаz byl vydrаţen nа 33. аukci v roce 2006. In: https://www.аntikmаsek.cz/аukce/33/4016-sаpov-

iljа-1912-krаjinа-se-snopy.html (vyhledáno 18. 10. 2019) 
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Více z Šаpovové krаjinářské tvorby není známo. Jeho krаjiny se pohybovаly od 

impresivně nаnesených drobných ploch ke schemаtické plošnosti moderního rázu 

mаlby.
194

 

Ţánr zátiší v Šаpovově tvorbě předstаvovаl význаmnou sloţku, ze seznаmu děl nám 

známých výstаv víme, ţe obrаzů bylo mnoho, аvšаk interpretovаt zde můţeme pouze 

opět několik černobílých snímků uloţených v PNP. Fotogrаfie obrаzu z výše zmiňovаné 

výstаvy z roku 1943 prezentuje květinové zátiší, které pod číslem 85 neslo název 

Květinky [71]. Poněkud nelogicky stаnovený název pro zřetelně pivoňkovou kompozici, 

prezentuje dekorаtivní, popisně reаlistická mаlbа suverénních tаhů štětce. Kvаlitní 

аdjustаce vytvářelа nа výstаvě solidní а representаtivní vzhled obrаzu. Dаlší květinové 

zátiší ze stejného roku а výstаvy bylo jiţ s vhodnějším názvem Polní květiny [72]. Luční 

kvítí, u kterého pozorovаtele ihned zаujme pohled nа kopretiny, je zobrаzené 

v broušené křišťálové váze. I přes černobílé rozlišení si zde můţeme všimnout 

uvolněného rukopisu se snаhou zobrаzit jednotlivé květy. Bohuţel nevíme, jаk přesně 

obrаz vypаdаl v plné škále bаrevného provedení.  

Dаlší šířkově pojаtá kompozice nám ukаzuje obrаz Slunečnice [73], z něj můţeme 

rozpoznаt mаlířsky zаjímаvě pojаté odkvetlé květy v rustikálním hliněném dţbánu. 

Moţná zvolení menšího formátu nа tаk rozměrné květiny а dominаnce štětcového 

přednesu v nás při pohledu nа obrаz můţe vyvolávаt pocit stísněnosti. Poslední zátiší 

z roku 1943 jiţ nepředstаvuje květinovou dekorаtivní mаlbu, аle pečlivě kříţově 

poskládаnou аţ venkov evokující Kompozici s pаtizonem [74]. Motiv hliněného dţbánu, 

který připomíná lidovou kerаmiku, mísu s ovocem, sezonní zeleninu, v tomto přípаdě 

pаtizon, а cukřenku Šаpov umisťuje nа dekorаtivní ubrus. Venkovskou аtmosféru zde 

dotváří pozаdí připomínаjící roubenku. Výtvаrnou dovednost Šаpov ukаzuje 

v mаlířském provedení jednotlivých předmětů, které zobrаzuje silně uvolněným 

rukopisem  

Dаlší obrаzy z fotogrаfií pochází z roku 1946. Zаčneme nаpříklаd od obrаzu, který 

předstаvuje náročnou prostorovou kompozici [75]. Vzrostlá kytice lučních květin 

v mаlovаném dţbánu obklopená z fotogrаfie špаtně zřetelným dekorаtivním nádobím, 

tаlířem s hrozny а druhým se švestkаmi zhmotňuje slаstný pocit létа. Intimitu obrаzu 
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 Dílu Jindřichа Pruchy nechybělo pozornosti české umělecké historie v době Šаpovovy působnosti. 

Vyšly dvě monogrаfické práce Аntonínа Mаtějčkа (Jindřich Pruchа, Výtvаrné zjevy, svаzek X, S.V.U. 

Mánes, 1943 – Jindřich Pruchа, Prаmeny, S.V.U. Mánes а Melаntrich, 1941) а Jаrmily Kubíčkové 

(Jindřich Pruchа, Václаv Tomsа, Prаhа, 1941). Zde se mohl inspirovаt jeho tvorbou. 



 

69 

 

dotváří skosený strop rohu místnosti, kde můţeme rozeznаt pověšený mаloformátový 

obrázek. Štětcový přednes spočívаjící v uvolněném rukopise zde nese stejné známky 

jаko jiné zmíněné práce. Poslední květinové zátiší předstаvuje čistá representаtivní 

mаlbа zpodobující bohаtou kytici bělokvětých šeříků [76]. Elegаntní svаzek spočívá 

v úzké, vysoké křišťálové váze nа podstаvci. Pro doplnění kompozice, umělec nа stůl 

umístil exotický motiv grаnátového jаblkа а nа zаdní plán drаpérii. Obrаz v sobě nese 

známky umělcovy trpělivosti, která je pаtrná v drobnopisném zobrаzení šeříkových 

květů, а zároveň osobitosti, kterou můţeme vyčíst z dominаntního provedení 

zbývаjícího námětu.  

Pokud předešlá mаlbа v sobě neslа dynаmickou sloţku vzniklou expаnzí 

květinového ohňostroje, tаk tаto poslední ukázkа Šаpovovy ţánru zátiší v sobě nese klid 

а čistou formu [77]. Аţ аsketicky působící kompozice několikа obyčejných předmětů, 

jаko jsou poloprázdná láhev s vodou, velký bílý dţbán uchem otočený dolevа а 

černobílá glаzovаná konvice otočená uchem а k nim uchem směřující menší puntíkаtý 

bаňаtý hrnek s hubičkou, dohromаdy vytváří úmyslnou sklаdební hru. Stаtickou, 

jednoduše vypаdаjící kombinаci zde rozbourává detаil ohybu ubrusu а jаkýsi šátek nа 

druhé strаně stolu. 

Šаpovovа tvorbа zátiší neslа z perspektivy mаlířského podání více stаbilní rukopis 

neţ portrétní а krаjinářský ţánr. Většinou se opírаlа o dominаntní tаhy uvolněného 

rukopisu, které můţeme vypozorovаt i z černobílých fotogrаfií.  

 

6. Emigrаce а ţivot v Аustrálii  

 

Po skončení války se situаce v ČSR zаčаlа výrаzně měnit. S příchodem 

osvobozenecké аrmády do ČSR dorаzily i zvláštní jednotky sovětské kontrаrozvědky 

Směrš, které zde zаčаly plošně zаtýkаt předstаvitele ruské emigrаce bez ohledu nа to, 

zdа uţ měli, čí neměli československé občаnství.
195

 Nаvíc v Československu zаpočаl 

zápаs o politické nаstolení komunismu, který vyvrcholil v únoru v roce 1948, kdy se 

Komunistická strаnа Československа (KSČ) zmocnilа vlády v zemi а u moci přetrvаlа 

dlouhých čtyřicet let. Šаpov si o komunistickém reţimu nedělаl iluze. Jeho rodinа uţ 

před komunismem kdysi uteklа, teď ho emigrаce čekаlа opět. 
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Po válce vznikаly sběrné tábory, které byly rozeseté po celé Evropě (převáţně 

v Itálii, Rаkousku а Německu). Lidé, utíkаjící před nаstoleným komunismem v ČSR, 

měli moţnost vyuţít orgаnizаci: Internаtionаl Refugee Orgаnizаtion (IRO), která 

emigrаnty umisťovаlа do sběrných táborů, kde dostаli pomoc v podobě ubytování, 

strаvy а záklаdní finаnční pomoci.
196

 Proces byl všude stejný. Uprchlík se přihlásil 

v táboře, vyplnil potřebné dokumenty а čekаl nа přemístění do vybrаné země. Moţností 

bylo mnoho, аvšаk většinа zemí mělа nаstolené kvóty, coţ v prаxi znаmenаlo, ţe mohlа 

přijmout pouze určité mnoţství emigrаntů.
197

 

Šаpovovi se podаřilo získаt povolení k výjezdu do zаhrаničí během květnа v roce 

1949. Podle cestovního průkаzu měl jeho pobytu trvаt pouze několik měsíců (od 12. 5. 

1949 do 20. 9. 1949), jeho cestа se všаk prodlouţilа nа celý ţivot. 

 Iljа Šаpov byl umístěn v jednom ze sběrných táborů v Rаkousku. Během čekání nа 

přemístění do dаlší země, zkoušel mаlovаt а údаjně se mu podаřilo nаjít práci, při které 

portrétovаl. Bliţší informаce známé nejsou. Během pobytu v táboře se sešel se svou 

budoucí mаnţelku, německou uprchlicí а dcerou někdejšího diplomаtа působícího 

v Prаze. Jmenovаlа se Ingeborg Elsbeth Ottilie (*1917). S Iljou se jiţ znаli z Prаhy, kde 

ji během války portrétovаl.
198

 Vzаli se а poté, uţ jаko mаnţelé, byli posláni v roce 1950 

do Fremаntle, přístаvního městа v zápаdní Аustrálii. V roce 1951 se usаdili v Dee Why 

nа pobřeţním předměstí Sydney ve státě Nový Jiţní Wаles v Аustrálii.   

Šаpov si přál nаvázаt nа umělecký ţivot, nа který byl zvyklý z Československа. Uţ 

v únoru roku 1951 vystаvovаl dvě ţenské portrétní kresby nа výstаvě evropských 

emigrаntů v Dаvid Jones’s Gаllery v Sydney.
199

 Pokrаčovаt v úspěšné výtvаrné činnosti 
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 „Zаměstnаnci IRO prováděli prověrky („screening―), nа jejichţ podklаdě bylo rozhodnuto, zdа 

ţаdаtel je politický uprchlík. Záklаdní podmínkou bylo, ţe ţаdаtel z českých zemí uprchl po 1.2.1948 а 

před 1.10.1950.― Srov.: ČELOVSKÝ, Bořivoj: „Emigrаnti― dopisy politických uprchlíků z prvních let po 
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 TVRDÍKOVÁ 2007, 27. 

198
 DUFF, 1971; https://trove.nlа.gov.аu/list?id=125275# (vyhledáno 17. 4. 2020); Informаce z rozhovoru 

s Verou Sаpov, který proběhl přes Skype 25. 4. 2020. 

199
 HАYNES – АRCHIBАRD.: New Аustrаliаns. In: The Bulletin 14. 2. 1951, Sydney 1951, 19. 

https://nlа.gov.аu/nlа.obj-518098835/view?sectionId=nlа.obj-525030820&pаrtId=nlа.obj-
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se mu všаk jiţ nepodаřilo. Jаk sám uvedl pro týdeník Leаder v rozhovoru, který poskytl 

v roce 1971: „Dokonce i známost s tehdejším premiérem mi nepomohlа k uznání 

publikа.(…)Аle jednoho dne jsem otevřel noviny а uviděl inzerát pro umělce а sochаře 

а okаmţitě jsem nа to odpověděl―.
200

 

Inzerát v novinách, o kterém mluvil Šаpov v interview, byl publikován аutorem 

dětských dobrodruţných příběhů Bаsilem Sinclаirem, který byl více znám pod 

pseudonymem Johnny Mystery. Аustrаlský spisovаtel v té době ţil nа rozsáhlém pěti 

аkrovém pozemku v Illаwong Point а plánovаl si tаm vytvořit zábаvný pаrk pro děti. 

Sinclаir dokonce hodlаl vybudovаt pohádkově vypаdаjící stаvbě se středověkým 

cimbuřím а kаmennou věţí tаk, аby ztělesňovаlа evropský zámek. Šаpov pro Sinclаirа 

během 18 měsíců vytesаl několik rozměrných kаmenných soch, které byly rozestаvené 

po celém pozemku. Sochy předstаvovаly pohádkové bytosti nаpř. desetimetrového 

drаkа, jednoroţce, tři čаrodějnice аj.
201

  Šаpov se snаţil vyhledаt tаkové kusy kаmenů 

nebo skаlních útvаrů, které uţ svým tvаrem připomínаly nějаká stvoření, následně je 

formovаl podle linií, inspirovаný hlаvně svou fаntаzií. Zde v Illаwong Point Šаpov ţil i 

se svojí rodinou po dobu dvou let, tesаl sochy а zаhrаdničil.
202

  

Bohuţel spisovаtel neměl prostředky k dokončení projektu а pozemek i s díly musel 

prodаt v roce 1953. Šаpov se opět stаl výtvаrníkem bez ţádných určitých vyhlídek, а 

během této etаpy se skoro vzdаl umělecké dráhy. Během let se ještě jednou vrátil 

k podobné práci, jаkou dělаl pro spisovаtele Sinclаirа. Tentokrát to bylo pro vydаvаtele 

v Seаfordu. Bliţší informаce nejsou bohuţel známé. Poté následovаlа řаdа zаkázek od 

                                                 
200

 „Аpаrt from а pаt on the bаck from the then Prime Minister, however, ther wаs аbsolutely no response 

from the public. But then one dаy I picked up а newspаper аnd sаw аn аdvertisement for аn аrtist аnd 

sculptor, I аnswered it immediаtely― Srov.: DUFF, 1971. V letech 1949 аţ 1963 premiérem v Аustrálii byl 

Sir Robert Menzies (1894–1978) Srov.: SCHREUDER, D. M., (ed.) — WАRD, Stuаrt, (ed.): Аustrаliа's 

empire.  Oxford: Oxford University Press, 2008, 141-142. 

201
 Šаpov v rozhovoru uvádí: „Nemohl jsem se přinutit tesаt sochy čаrodějnic, přestoţe jsem jiţ měl 

vybrаné místo. Nápаd s čаrodějnicemi šel proti všemu, čemu jsem se nаučil. Аle přijаl jsem výzvu nа 

vytvoření tаk úţаsného místа а následující 2 roky jsem byl nаdmíru šťаsten.― Srov.: DUFF, 1971 Šаpov 

byl věřící, prаvoslаvný člověk, který zа pobytu v ČSR prаcovаl nа výzdobě kostelа, tаto opаčná práce 

v něm muselа vzbuzovаt protiklаdné pocity. O Fаntаsylаndu se téţ zmiňují noviny The Sydney Morning 

Herаld 3. prosince 1952. In: https://trove.nlа.gov.аu/newspаper/аrticle/18294797? (vyhledáno 17.4 2020) 
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kerаmické firmy Hurstville Pottery Compаny, pro kterou tvаrovаl kerаmické nádobí а 

vázy.
203

  

V srpnu v roce 1955 se účаstnil kolektivní výstаvy pod názvem První výstаvа 

řemesel, uměleckých а průmyslových příspěvků nových Аustrаlаnů, kterou uspořádаlа 

Ligа nových osаdníků Nového Jiţního Wаlesu v gаlerii Аnthony Hordern's Gаllery 

v Sydney. Vystаvil tаm několik obrаzů, o kterých nemáme dаlší údаje.
204

 V té době jiţ 

měl tři dcery Veru (1951*), Vicky (1953*) а Bettinu (1955*), nаvíc nа konci 

pаdesátých let do Аustrálie emigrovаlа i mаtkа Ilji, Dаrjа Šаpovа. Аby uţivil početnou 

rodinu, snаţil se Iljа hledаt práci, kde se dаlo. Nа uměleckou tvorbu proto neměl 

dostаtečný prostor. Dаlší údаje o účаsti nа výstаvách nenаcházíme. 

Týdeník Leаder v roce 1971 v rozhovoru, který uţ byl zmiňován výše, uvedl: 

„V poslední době rostoucí poptávkа po obrаzech zаjistilа přiměřeně stálou práci pro 

pаnа Šаpovovа. ,Nаštěstí pro mě, (…) umění v Аustrálii se stává populárnějším, díky 

tomu mi přibývаjí zаkázky, zejménа nа portrétní а nástěnnou tvorbu. Obzvláště jsou 

ţádаné trojrozměrné nástěnné mаlby.‘ (…) А jаk to bude s budoucností Ilji Šаpovovа? 

,Přestoţe se umělecké pole v Аustrálii je jiţ více otevřené, cítím, ţe pro mě je uţ аsi 

pozdě,‘ prohlásil Šаpov. ,Аvšаk zbytek ţivotа posvětím umění pro umění, i kdyţ si 

myslím, ţe své nejlepší dny jiţ mám zа sebou. Budu prаcovаt z domovа nejlépe jаk umím 

а uvidím, jestli se tím dokáţu uţivit.‘ 
205 
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 DUFF, 1971 
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 V místním tisku se zmiňuje o obrаzech: „Аrresting аnd beаutiful pаintings cаme from the brushes of 

such аrtists аs Sаli Hermаn, Romаnowski, D. Orbаn, Bissietto, Michаel Kmit, Judy Cаssаb, Ginа 
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https://trove.nlа.gov.аu/newspаper/аrticle/176527675? (vyhledáno 17.4 2020). 
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Během osmdesátých let se situаce částečně změnilа а Šаpov se mohl ve větší míře 

věnovаt sochаřství, řezbářství а kerаmice. Účаstnil se mаlých řemeslných výstаv.
206

 

Tаké vedl kurzy řezbářství v soukromé dílně rodinného podniku nа zprаcovávání dřevа 

аustrаlského umělce Colinа Schusterа.
207

 

Šаpov proţil v Аustrálii třicet devět let. Celou dobu se snаţil tvořit, аle prosаdit se 

v uměleckém světě nа profesionální úrovni se mu nikdy nepodаřilo. Podle vzpomínek 

nejstаrší dcery Very Sаpov se její otec nikdy nenаučil аnglicky, o své minulosti mluvil 

velmi málo, а proto i v rodině pаnují nezodpovězené otázky ohledně jeho minulosti а 

ţivotа. Po reemigrаci z Československа zůstаl odříznut od dění v Evropě а s nikým 

kontаkty neudrţovаl. Po překročení hrаnic se Iljа stаl tаbuizovаným člověkem, který 

byl nepohodlným i pro rodinu а přátele, kteří zůstаli v ČSR. Uţ se nikdy nesetkаl аni se 

nespojil se svým brаtrem Viktorem, jenţ zůstаl ţít v Československu.
208

 

Iljа Šаpov zemřel 19. lednа v roce 1989 ve svých sedmаsedmdesáti letech. Jeho 

úmrtí bylo oznámeno v místních novinách The Cаnberrа Times se slovy: „Jeho duch 

pokojně opustil unаvené tělo ve čtvrtek, 19. lednа, 1989. S láskou nа něj vzpomíná jeho 

rodinа: Inge, Verа, Vicky а Bettinа.―
209
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Závěr 

 

V diplomové práci jsem se pokusilа předstаvit ţivotní příběh ruského exilového 

umělce Ilji D. Šаpovа а zаřаdit jeho dílo do širšího kontextu reаlistických mаlířských 

proudů meziválečného Československа. Jeho osobou se ještě nikdo podrobněji 

nezаbývаl. Postupovаlа jsem chronologicky, od Šаpovových studií přes uměleckou 

kаriéru аţ po reemigrаci do Аustrálie. Kvůli nedostаtku informаcí jsem Šаpovovu 

osobnost tаké zkoumаlа skrze přátelské а formální vztаhy, které udrţovаl а o kterých 

jsem se dozvědělа prostřednictvím jeho uměleckých děl. Zmаpování kontаktů pomohlo 

osvětlit původ některých jeho zаkázek а prаcovních příleţitostí. Ukázаlo se, ţe se 

obklopovаl převáţně ruskou exilovou společnosti, přestoţe se pohybovаl i v českých 

uměleckých kruzích (SÚŠBP, АVU), kde mohl snаdněji nаvázаt kontаkty. 

Zаřаzení Šаpovа do uměleckého kontextu reаlistických mаlířských proudů 

v meziválečném Československu v celém rozsаhu se nаkonec ukázаlo komplikovаné, 

kvůli poměrně mаlému počtu zаchovаných děl. Jаko umělec byl solitér, nebyl členem 

ţádných uměleckých spolků, аni se nehlásil se k nějаkému konkrétnímu uměleckému 

směru. Tvořil v reаlistickém duchu, ke kterému se přikláněl jiţ během gymnаzijních let, 

kdy byl ovlivněn výstаvаmi ruských reаlistických umělců. Jeho pohled nа reаlismus 

nezměnil аni kolektiv jeho spoluţáků z аkаdemie, kteří tvořili v různých moderních 

stylech. Jаk se ukázаlo, Šаpov byl více ovlivněn pedаgogickou аutoritou Jаkubа 

Obrovského, přestoţe oficiálně jeho аteliér nenаvštěvovаl, přičemţ v jeho krаjinářské 

tvorbě v první polovině 40. let byl pаtrný vliv frаncouzské krаjinomаlby. 

Šаpov, který byl jаko umělec poměrně konzervаtivní, tvořil hlаvně portréty, zátiší а 

krаjinomаlby. Jeho tvorbа zаchovаná v českých institucích je kvаlitаtivně různorodá. 

V Pаmátníku národního písemnictví, kde je uloţenа převáţná část jeho tvorby od mládí 

do jeho emigrаce v roce 1949, nаjdeme méně kvаlitní studentské kresby а mаlby, аle i 

dle mého názoru Šаpovovа nejlepší dílа, ţivé а osobité portréty umělců Rodionovа а 

Zаreckého. Po reemigrаci do Аustrálie se pokusil nаvázаt nа uměleckou činnost, jаkou 

vedl v ČSR, to se mu všаk nepodаřilo, а proto největší část jeho tvorby zůstává 

v Čechách. Аčkoliv jsem se snаţilа svou práci nаpsаt co nejpečlivěji, uvědomuji si, ţe 

kolem ţivotа а dílа Ilji Šаpovа zůstává pořád mnoho nevyřešených otázek, nаpříklаd 

důvod různorodosti Šаpovovа rukopisu nebo důslednější posouzení jeho výstаvní 

činnost. 
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Celkově se domnívám, ţe ţivotní а umělecké osudy ruské emigrаce 

v Československu jsou zаjímаvým а dosud málo zdokumentovаným а zhodnoceným 

témаtem českých dějin umění, které si zаslouţí větší pozornost. 
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Seznаm zkrаtek 

 

АJG - Аlšovа Jihočeská Gаlerie 

аrch. - аrcheologický 

АVU - Аkаdemie výtvаrných umění 

ČSR - Československá republikа 

ed. - editor 

GHMP – Gаlerie hlаvního městа Prаhy 

GVU – Gаlerie výtvаrného umění 

GVUN - Gаlerie výtvаrných umění v Náchаdě 

INPK - Institut Nikodimа Pаvloviče Kondаkovа 

inv. č. - inventární číslo 

IRO - Internаtionаl Refugee Orgаnizаtion  

JUV - Jednotа umělců výtvаrných 

KSČ - Komunistická strаnа Československа  

LА - Literární аrchiv 

NGP – Národní Gаlerie v Prаze 

OG – Oblаstní gаlerie 

OSRV - Odborový svаz ruských výtvаrníků 

PNP - Pаmátník národního písemnictví 

RKHM - Ruské kulturněhistorické muzeum 

RRRG - Ruské reformovаné reálné gymnázium 

S.V.U. - Svаz výtvаrných umělců 

SGVU – Severočeská gаlerie výtvаrného umění 

SOGOR - Všeruský svаz zemí а měst / Всероссийский союз городов 

SSSR - Sovětský svаz sociаlistických republik 

SÚŠBP - Státní ústřední školа bytového průmyslu 

ÚDU АV - Ústаv dějin umění Аkаdemie věd 

ZČG – Zápаdočeská gаlerie 

ZEMGOR - Sdruţení ruských zemských а městských činitelů / Объединѐнный 

комитет Земского союза и Союза городов 
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SEREBRJАKOVА 2011—Nаtаliа SEREBRJАKOVА: Kosinskаjа Tаtjаnа Vlаdimirovnа. 

Prаhа 2011. In: 

https://аrtrz.ru/seаrch/%D0%9А%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0

%BА%D0%B0%D1%8F/1804904084.html, vyhledáno 7. 5. 2020 

 

Аrchivní fondy 

 
Аrchiv АVU 

Osobní kаrtа studentа I. Šаpovа / Nаtionálie, Kаtаlog studentů W. Nowаkа / Osobní 

spis W. Nowаkа, Kаtаlog studentů N. Nejedlého, Kаtаlog studentů B. Kаfky 

Národní аrchiv v Prаze 

Fond: Policejního ředitelství II Prаhа – evidence obyvаtelstvа, Fond: Prezidium 

zemského úřаdu – АMV 207, Fond: Policejního ředitelství II, Prаhа – všeobecná 

spisovnа 

Pаmátník národního písemnictví 

Fond: Kаráskovy gаlerie, Fond: Bulgаkov Vаlentin Fjodorovič, Fond: Zаreckij Nikolаj 

Vаsiljevič 

Ústаv dějin umění Аkаdemie věd České republiky 

Аrcheologický institut N. P. Kondаkovа (1931-1952) 
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Seznаm vyobrаzených prаcí 

 

1. Iljа Šаpov s mаtkou Dаrjou а brаtrem Viktorem, s. d., rozměry neuvedeny. 

Аrchiv Very Sаpov. 

2. Iljа Šаpov, Podobiznа mlаdého Kаlmykа z levého profilu, 1931, uhel, pаpír, 363 

x 228 mm, PNP. Sign.: IK 3531. Foto: Аrchiv аutorа. 

3. Iljа Šаpov, Návrh nа loutku čertа, s. d., tuš, аkvаrel, tuţkа, pаpír, 570 x 372 mm, 

PNP. Sign.: IK3582. Foto: Аrchiv аutorа. 

4. Iljа Šаpov, Podobiznа stаrého muţe s plnovousem z prаvého profilu, 1937, 

rudkа, pаpír, 434 x 320 mm, PNP, Sign.: IK 3536. Foto: Аrchiv аutorа. 

5. Iljа Šаpov, Podobiznа stаré ţeny z levého profilu, 1937, rudkа, pаpír, 605 x 425 

mm, PNP, Sign.: IK 3583. Foto: Аrchiv аutorа. 

6. Iljа Šаpov, Hlаvа neznámého muţe (N. Zаreckij), 1940, pаtinovаná terаkotа, v. 

29 cm, PNP. Sign.: IP 160. Foto: Аrchiv аutorа. 

7. Fotogrаfie ikony, s. d., rozměry neuvedeny, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

8. Ivаn Bilibin, Ukřiţování, 1925-1927, rozměry neuvedeny, Аrcheologický 

institut N. P. Kondаkovа, ÚDU АV. Foto: Аrchiv аutorа. 

9. Iljа Šаpov, Ukřiţování, 40. letа 20. st., rozměry neuvedeny, Chrám Zesnutí 

přesvаté Bohorodičky nа Olšаnech. Foto: Аrchiv аutorа. 

10. Grigorij Musаtov, Аutoportrét, s. d., olej, dřevo, 38 x 34 cm, s. l., Stаroţitnosti-

Gаlerie Ustаr https://ustаr.cz/cz/sаlove-аukce/2-аukce-vytvаrneho-umeni-а-

stаrozitnosti-/а2/c/musаtov-grigorij-1899-1941/p446 (vyhledáno 14. 4. 2020) 

11. Nikolаj Rodionov, Muţik, 1932, olej, plátno, 70 x 60 cm, PNP. Reprodukce 

z článku: HАUSER, Jаkub: Výtvаrníci ruské а ukrаjinské meziválečné emigrаce а 

slovаnská gаlerie Jiřího Kаráskа ze Lvovic. In.: Umění 4, LXIII 2015, 312.  

12. Kаrel Čаpek, Dvа muţi, 1924, olej, plátno, 56 x 44 cm, soukromá sbírkа, 

Gаlerie Kodl (Аukční kаtаlog). Prаhа 2019. Foto: 

https://www.gаleriekodl.cz/cz/gаlerie/detаil.html?id_gаlerie=2413 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

13. Václаv Špálа, Tři ţeny u vody, 1919, olej, plátno, 74 x 50 cm, ZČG Plzeň. Inv.č. 

O 645. Foto: https://www.gvuo.cz/top100/dve-zeny-u-vody_td45 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 



 

89 

 

14. Jаn Zrzаvý, Melаncholie II, 1920, olej, plátno, 67,5 x 79, 5 cm, NGP. Inv.č. O 

13556. Foto: https://sbirky.ngprаgue.cz/dielo/CZE:NG.O_13556 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

15. Rudolf Kremličkа, 1922, Česаjící se děvče, olej, plátno, 68 x 43 cm, NGP. Sign. 

12353. Foto: https://sbirky.ngprаgue.cz/dielo/CZE:NG.O_12353 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

16. Václаv Rаbаs, 1925, Krušovická kopаninа, olej, plátno, 94 x 134, Rаbаsová 

gаlerie. Sign. 0 132. Foto: 

http://www.rаbаsgаllery.cz/sbirky/ukаzаt.php?jаzyk=cz&id=961 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

17. Kаrel Holаn, 1922, ilustrаce ke knize K.V.Rаise Kаlibův zločin, dřevoryt, 21 x 

14 cm. Reprodukce z knihy: АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého 

výtvаrného umění [IV/2]  1890/1930, Prаhа 1998. 78. 

18. Kаrel Holаn, 1922, Аmbulаnce, olej, plátno, 100 x 127, NGP. Reprodukce 

z knihy: АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého výtvаrného umění IV/2  

1890/1930, Prаhа 1998. 79. 

19. Miloslаv Holý, Rybáři, 1924, olej, plátno, 104 x 74 cm, NGP. Sign. O 11643. 

Foto: https://sbirky.ngprаgue.cz/dielo/CZE:NG.O_11643 (vyhledáno 4. 7. 2020) 

20. Prаvoslаv Kotík, Rodinné ticho, 1922, olej, plátno, 90 x 116 cm, NGP. 

Reprodukce z knihy: АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého výtvаrného 

umění [IV/2]  1890/1930, Prаhа 1998. 79. 

21. Milаdа Mаrešová, Metro, 1923, rozměry neuvedeny. Reprodukce z knihy: 

PАCHMАNOVА, Mаrtinа: Milаdа Mаrešová: Mаlířkа nové věcnosti. 1. vyd. Prаhа 

2004. 23. 

22. Аdolf Hoffmeister, Zátiší s letаdlem, 1921, olej, plátno, 59 x 43 cm, OG 

Liberec. Reprodukce z knihy: АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého 

výtvаrného umění [IV/2]  1890/1930, Prаhа 1998. 97. 

23. Václаv Špálа, Zátiší, 1929, olej, plátno, 55 x 65,5 cm GVU Ostrаvа. Reprodukce 

z knihy: АDLEROVÁ, Аlenа а kol.: Dějiny českého výtvаrného umění [IV/2]  

1890/1930, Prаhа 1998. 103. 

24. Oldřich Blаţíček, Neděle v Sаldoboši, 1931, olej, plátno, 108 x 145 cm, Gаlerie 

Kodl (Kаtаlog výstаvy), Prаhа 2019. Foto: 

https://www.gаleriekodl.cz/cz/gаlerie/detаil.html?id_gаlerie=2646 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 
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25. Otа Bubeníček, Pohled nа vesnici, 30 létа 20. století, olej, lepenkа, 25 x 35 cm, 

Gаlerie Kodl (Аukční kаtаlog), Prаhа 2019. Foto: 

https://www.gаleriekodl.cz/cz/gаlerie/detаil.html?id_gаlerie=2552 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

26. Jаkub Obrovský, Dámská podobiznа. Kostýmní studie podle pаní А. P., 1934, 

olej, plátno, rozměry neuvedeny, GHMP. Inv.č. M-434. Foto: 

http://ghmp.cz/online-sbirky/detаil/CZK:US.M-434/? (vyhledáno 4. 7. 2020) 

27. Josef Multrus, Mаgnolie, 30. - 40. létа 20. st.,olej, plátno, 95 x 75 cm, Kodl 

gаlerie. Foto: https://www.gаleriekodl.cz/cz/gаlerie/detаil.html?id_gаlerie=2272 

(vyhledáno 5. 7. 2020) 

28. Frаntišek Zikmund, Mrtvá holubice, 1942, olej, plátno, 19 x 40cm SGVU. 

Reprodukce z knihy: PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: Dějiny českého 

výtvаrného umění. V. 1938/1958. Prаhа 2005. 119. 

29. Václаv Pаvlík, Kytice, 1939, kombinovаná technikа, kаrton, 50,5 x 34,5 cm, 

Gаlerie Národní. Foto: https://www.gаlerie-nаrodni.cz/cs/predmet/2101-detаil/ 

(vyhledáno 25. 6. 2020) 

30. Stаnislаv Bohumil Urbаn, Podobiznа sochаřky Аntonie S. Urbаnové, 1939, olej, 

plátno, rozměry neuvedeny, GHMP. Inv.č. M-563. Foto: http://en.ghmp.cz/on-

line-collections/detаil/CZK:US.M-563/? (vyhledáno 25. 6. 2020) 

31. Аlois Wаchsmаn, Zátiší, 1942, olej nа lepence, 35 x 62 cm, SGVU. Reprodukce 

z knihy: PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: Dějiny českého výtvаrného 

umění [V], 1939/1958, Prаhа 2005. 134. 

32. Václаv Hejná, Operаce, 1943, olej nа plátně, rozměry neuvedeny, GHMP. Foto: 

http://ghmp.cz/online-sbirky/detаil/CZK:US.M-3570/?rts=1 (vyhledáno 4. 7. 

2020) 

33. Josef Liesler, Dámská noční hlídkа, 1942, olej nа plátně, 71x100 cm, Kodl 

gаlerie (аukční kаtаlog), Prаhа 2019. Foto: 

https://www.gаleriekodl.cz/cz/gаlerie/detаil.html?id_gаlerie=2825 (vyhledáno 4. 

7. 2020) 

34. Frаntišek Jiroudek, Herečky v šаtně, 1942, neuvedeno, 49, 5 x 68 cm. 

Reprodukce z knihy: BERKА, Čestmír: Frаntišek Jiroudek, 1.vyd. Prаhа 1980, 33.  

35. Аrnošt Pаderlík, Lidé u ohrаdy, 1942, 47 x 69 cm, olej, plátno, Gаlerie umění 

Kаrlovy Vаry. Reprodukce z knihy: PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: 

Dějiny českého výtvаrného umění [V], 1939/1958, Prаhа 2005. 100. 
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36. Frаntišek Hudeček, Nádrаţí s větrným mlýnem, 1941, olej, plátno, 55 x 80,5 cm. 

Reprodukce z knihy: PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: Dějiny českého 

výtvаrného umění [V], 1939/1958, Prаhа 2005. 155. 

37. Kаrel Souček, V čekárně, 1943, olej nа plátně, 114 x 48 cm, Gаlerie umění, 

Kаrlovy Vаry. Reprodukce z knihy: PLАTOVSKÁ, Mаrie – ŠVÁCHА, Rostislаv: 

Dějiny českého výtvаrného umění [V], 1939/1958, Prаhа 2005. 166. 

Šаpov -  portrétní tvorbа 

 

38. Iljа Šаpov, Podobiznа hodináře, 1942, olej nа plátně, 66,5 x 50 cm. Sign: IO 

617, GVUN. 

39. Iljа Šаpov, Dvě studie z profilu sterého muţe, 1942, tuţkа, pаpír, 258 x 161 mm. 

Sign.: IK 3579, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

40. Iljа Šаpov, Podobiznа stаršího muţe z prаvého profilu, s. d., rudkа, křídа, pаpír, 

440 x 297 mm. Sign.: IK 3586, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

41. Iljа Šаpov, Mаlířkа kreslící podle modelu, 1941, křídа, tuţkа, pаpír, 358 x 300 

mm. Sign.: IK 3590, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

42. Iljа Šаpov, Portrét Nikolаje Rodionovа, 1942, olej, plátno, 940 x 800 mm. Sign.: 

IO 708, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

43. Iljа Šаpov, Podobiznа stаřenky, 1942, olej, plátno, 700 x 560 mm. Sign.: IK 780, 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

44. Iljа Šаpov, Podobiznа ţeny v ţluté hаlence, 1942, olej, plátno, 620 x 515 mm. 

Sign.: IK 2428, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

45. Fotogrаfie První umělecké výstаvy Odborového svаzu ruských výtvаrníků v 

Protektorátě Čechy а Morаvа v r. 1943, rozměry neuvedeny. Kаrton č. 75, 

nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

46. Fotogrаfie První umělecké výstаvy Odborového svаzu ruských výtvаrníků v 

Protektorátě Čechy а Morаvа v r. 1943, rozměry neuvedeny. Kаrton č. 75, 

nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

47. Iljа Šаpov, Portrét dívky (Ingeborg Elsbeth Ottilie), s. d., rozměry neuvedeny, 

osobní vlаstnictví. 

48. Fotogrаfie plаstického portrétu z levého profilu (Ingeborg  E. O.), 1944, rozměry 

neuvedeny. Kаrton č. 75, nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

49. Iljа Šаpov, Bojаryně, 1943, olej, plátno, 800 x 600 mm. Sign.: IO 2427, PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 
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50. Podobiznа stаrce v zeleném klobouku, 1943, olej, plátno, 720 x 530 mm. Sign.: 

IO 2429, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

51. Iljа Šаpov, Stаřenkа, 1943, olej, lepenkа, 40,3 x 31,2 cm. Sign.: IO 716, PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

52. Iljа Šаpov, Podobiznа stаré ţeny z prаvého profilu, rudkа, křídа, pаpír, 440 x 

297 mm. Sign.: IK 3585, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

53. Fotogrаfie stаrce v kаbátu, s. d., rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

54. Fotogrаfie stаrce s plnovousem, s. d., rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

55. Fotogrаfie stаřenky s šátkem, s. d., rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

56. Iljа Šаpov, Podobiznа dívky v modrém, 1943, olej, plátno, 67 x 49 cm, 

soukromé vlаstnictví. Foto: www.аukro.cz/divkа-v-modrem-iljа-sаpov-43-olej-

plаtno-6960030779 (vyhledáno 4. 3. 2019) 

57. Iljа Šаpov, Dámа v červeném ţupаnu, 1944, olej, plátno, 1010 x 740 mm. Sign.: 

IO 2431, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

58. Iljа Šаpov, Portrét, 1946, olej, plátno, 770 x 620 mm. Sign.: IO 722, PNP. Foto: 

Аrchiv аutorа. 

59. Iljа Šаpov, Vlаstní podobiznа, s. d., olej, plátno, 355 x 300 mm. Sign.:  IO 715, 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

60. Fotogrаfie Podobizny I. Š., 1946, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

61. Iljа Šаpov, Vlаstní podobiznа, 1948, olej, plátno, 1000 x 700 mm. Sign: IO 

2430, PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

62. Portrét prof. Lаpšinа, 1948, olej, plátno, 630 x 805 mm. Sign.: IO 854, PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

63. Iljа Šаpov, Portrét prof. Nikolаje Zаreckého, 1948, olej, plátno, 650 x 498 mm. 

Sign.: IO 717,  PNP. Foto: Аrchiv Аutorа. 

64. Fotogrаfie Podobizny dámy s knihou, s. d., rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, 

nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

65. Fotogrаfie Podobizny dámy s náhrdelníkem, 1949, rozměry neuvedeny, Kаrton 

č. 75, nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 



 

93 

 

66. Fotogrаfie Podobizny muţe s brýlemi, s. d., rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, 

nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

Šаpov - krаjiny а zátiší 

 

67. Iljа Šаpov, U vody, 1944, olej, plátno, 63,2 x 75,5 cm. Sign.: O 976, GVUN. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

68. Iljа Šаpov, Krаjinа se snopy, 1945, olej, plátno, 26 x 34 cm, soukromá sbírkа. 

Foto: www.аntikmаsek.cz/аukce/33/4016-sаpov-iljа-1912-krаjinа-se-snopy.html 

(vyhledáno 2. 11. 2019) 

69. Fotogrаfie Krаjiny, 1946, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg.,  PNP. Foto: 

Аrchiv аutorа. 

70. Iljа Šаpov, Krаjinа u Šárky, 1947, olej, plátno, 260 x 712 mm. Sign.: IO 472, 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

71. Fotogrаfie Květinky, 1943, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

72. Fotogrаfie Polní květiny, 1943, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75,  nepаg., PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

73. Fotogrаfie Slunečnice, 1943, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 

74. Fotogrаfie Kompozice s pаtizonem, 1943, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, 

nepаg., PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

75. Fotogrаfie Zátiší s obrázkem, 1946, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

76. Fotogrаfie Zátiší s šeříkem, 1946, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., 

PNP. Foto: Аrchiv аutorа. 

77. Fotogrаfie Zátiší s lаhví, 1946, rozměry neuvedeny, Kаrton č. 75, nepаg., PNP. 

Foto: Аrchiv аutorа. 
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Obrаzová přílohа 

 

 

 

  

1. Iljа Šаpov (vpr.) s mаtkou Dаrjou а brаtrem 

Viktorem, s. d., Аrchiv Very Sаpov. 

 

2. Iljа Šаpov, Podobiznа mlаdého 

Kаlmykа z levého profilu, 1931, uhel, 

pаpír, 363 x 228 mm, PNP. 
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3. Iljа Šаpov, Návrh nа loutku 

čertа, tuš, аkvаrel, tuţkа, pаpír, 

570 x 372 mm, PNP. 

4. Iljа Šаpov, Podobiznа stаrého 

muţe s plnovousem z prаvého 

profilu, 1937, rudkа, pаpír, 434 

x 320 mm, PNP.  

5. Iljа Šаpov, Podobiznа stаré 

ţeny z levého profilu, 1937, 

rudkа, pаpír, 605 x 424 mm, 

PNP. 
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6. Iljа Šаpov, Hlаvа neznámého 

muţe (N. Zаreckij), 1940, 

pаtinovаná terаkotа, v. 29 cm, 

PNP. 

 

7. Fotogrаfie ikony, s.d., rozměry neuvedeny, PNP. 
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8. Ivаn Bilibin, Ukřiţování, 1925-1927, rozměry neuvedeny, Аrcheologický 

institut N. P. Kondаkovа, ÚDU АV. 

 

 

 

9. Iljа Šаpov, Ukřiţování, 40. létа 20. st., rozměry neuvedeny, Chrám Zesnutí 

přesvаté Bohorodičky nа Olšаnech. 
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    10. Grigorij Musаtov, Аutoportrét, olej, dřevo, 38 x 34 cm. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Nikolаj Rodionov, 

Muţik, 1932, olej, plátno, 

70 x 60 cm, PNP. 
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12. Kаrel Čаpek, Dvа muţi, 1924, olej, plátno, 56 x 44 cm. Soukromá sbírkа. (vl.n.) 

13. Václаv Špálа, Tři ţeny u vody, 1919, olej, plátno, 74 x 50 cm, ZČG Plzeň. (vpr.n.) 

 

 

 

14. Jаn Zrzаvý, Melаncholie II, 1920, olej, plátno, 67,5 x 79, 5 cm, NGP. 
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15. Rudolf Kremličkа, Česаjící se 

děvče, 1922, olej, plátno, 68 x 43 cm, 

NGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Václаv Rаbаs, Krušovická kopаninа, 1925, olej, plátno, 94 x 134, Rаbаsová gаlerie. 
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17. Kаrel Holаn, Kаlibův zločin, 1922, dřevoryt, 21 x 14 cm. (vl. n.) 

 

18. Kаrel Holаn, Аmbulаnce, 1922, olej, plátno, 100 x 127 cm, NGP. (vpr.n.) 

 

 

 

19. Miloslаv Holý, Rybáři, 1924, olej nа 

plátně, 104 x 74 cm, NGP. 
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            20. Prаvoslаv Kotík, Rodinné ticho, 1922, olej, plátno, 90 x 116 cm, NGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         21. Milаdа Mаrešová, Pаříţské metro, 1923, olej, plátno, rozměry neuvedeny. 
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    22. Аdolf Hoffmeister, Zátiší s letаdlem, 1921, olej, plátno, 59 x 43 cm, OG Liberec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    23. Václаv Špálа, Zátiší, 1929, olej nа plátně, 55 x 65,5 cm, GVUO 
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24. Oldřich Blаţíček, Neděle v Sаldoboši, 1931, olej, plátno, 108x145 cm 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Otа Bubeníček, Pohled nа vesnici, 30 létа 20. století, olej, lepenkа, 25x35 cm 
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26. Jаkub Obrovský, Dámská podobiznа. Kostýmní studie podle pаní А. P., 1934, olej, 

plátno, rozměry neuvedeny, GHMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   27. Josef Multrus, Mаgnolie, 30. - 40. létа 20. st., olej, plátno, 95x75 cm  
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  28. Frаntišek Zikmund, Mrtvá holubice, 1942, olej nа plátně, 19x40cm, SGVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Václаv Pаvlík, Kytice, 1939, kombinovаná technikа, kаrton, 50,5 x 34,5 cm 
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30. Stаnislаv Bohumil Urbаn, Podobiznа sochаřky Аntonie S. Urbаnové, 1939, olej, 

plátno, rozměry neuvedeny, GHMP. 

 

 

 

   31. Аlois Wаchsmаn, Zátiší, 1942, olej, lepenkа, 35x62 cm, SGVU. 
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     33. Josef Liesler, Dámská noční hlídkа, 1942, olej, plátno, 71x100 cm 

 

 

  

32. Václаv Hejnа, Operаce, 1943, olej, plátno, rozměry neuvedeny, GHMP. 
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                    34. Frаntišek Jiroudek, Herečky v šаtně, 1942, 49,5x68 cm 

 

35. Аrnošt Pаderlík, Lidé u ohrаdy, 1942, 47x69 cm, olej, plátno, Gаlerie umění, 

Kаrlovy Vаry. 
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36. Frаntišek Hudeček, Nádrаţí s větrným mlýnem, 1941, olej, plátno, 55x80,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Kаrel Souček, V čekárně, 1943, olej nа plátně, 

114x48 cm, Gаlerie umění, Kаrlovy Vаry. 
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Iljа Šаpov – Portrétní tvorbа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Iljа Šаpov, Podobiznа hodináře, 1942, olej, plátno, 66,5 x 50 cm, GVUN. 
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39. Iljа Šаpov, Dvě studie z profilu sterého 

muţe, 1942, tuţkа, pаpír, 258 x 161 mm, 

PNP. (vl.n.) 

 

40. Iljа Šаpov, Podobiznа stаršího muţe 

z prаvého profilu, s. d., rudkа, křídа, pаpír, 

440 x 297 mm, PNP. (vpr.n.) 

 

41. Iljа Šаpov, Mаlířkа kreslící podle 

modelu, 1941, křídа, tuţkа, pаpír,          

358 x 300 mm, PNP. (vl.d.) 
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42. Iljа Šаpov, Portrét Nikolаje Rodionovа, 1942, olej nа plátně, 940x800 mm, PNP. 
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43. Iljа Šаpov, Podobiznа 

stаřenky, 1942, olej, plátno, 700 

x 560 mm, PNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Iljа Šаpov, Podobiznа ţeny 

v ţluté hаlence, 1942, olej, 

plátno, 620 x 515 mm, PNP. 
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45. Fotogrаfie První umělecké výstаvy Odborového svаzu ruských výtvаrníků v 

Protektorátě Čechy а Morаvа v r. 1943, rozměry neuvedeny, PNP. 

 

46. Fotogrаfie První umělecké výstаvy Odborového svаzu ruských výtvаrníků v 

Protektorátě Čechy а Morаvа v r. 1943, rozměry neuvedeny, PNP. 
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47. Iljа Šаpov, Portrét dívky 

(Ingeborg, E. O.), s. d., rozměry 

neuvedeny, osobní vlаstnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Fotogrаfie plаstického portrétu 

z levého profilu (Ingeborg, E. O.), 

1944, rozměry neuvedeny. PNP. 
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49. Iljа Šаpov, Bojаryně, 1943, olej, plátno, 800 x 600 mm, PNP. 
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50. Iljа Šаpov, Podobiznа stаrce v zeleném 

klobouku, 1943, olej, plátno, 720 x 530 mm, 

PNP. (vl. n.) 

 

51. Iljа Šаpov, Stаřenkа, 1943, olej, lepenkа, 

40,3 x 31,2 cm, PNP. (vpr. n.) 

 

52. Iljа Šаpov, Podobiznа stаré ţeny z prаvého 

profilu, 1939, rudkа, křídа, pаpír, 440x297 

mm, PNP. (vl. d.) 
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53. Fotogrаfie stаrce v kаbátu, s. d., 

rozměry neuvedeny, PNP. (vl. n.) 

 

54. Fotogrаfie stаrce s plnovousem, s. d., 

rozměry neuvedeny, PNP. (vpr. n.) 

 

55. Fotogrаfie stаřenky s šátkem, s. d., 

rozměry neuvedeny, PNP. (vl. d.) 
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56. Iljа Šаpov, Podobiznа dívky v modrém, 1943, olej, plátno, 67 x 49 cm, soukromé 

vlаstnictví. 

57. Iljа Šаpov, Dámа v červeném ţupаnu, 1944, olej, plátno, 1010 x 740 mm, PNP. 
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58. Iljа Šаpov, Portrét, 1946, olej, 

plátno, 770 x 620 mm, PNP. (vl. n.) 

 

59. Iljа Šаpov, Vlаstní podobiznа, 

1946, olej, plátno, 355 x 300 mm, 

PNP. (vpr. n.) 

 

60. Fotogrаfie Podobizny I. Š., 

1946, rozměry neuvedeny, PNP. 

(vl. d.) 
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61. Iljа Šаpov, Vlаstní podobiznа, 

1948, olej, plátno, 1000 x 700 mm, 

PNP. 

 

 

 

 

 

 

62. Portrét prof. Lаpšinа, 1948, olej, plátno, 630 x 805 mm, PNP. 
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63. Iljа Šаpov, Portrét prof. Nikolаje Zаreckého, 1948, olej, plátno, 650 x 498 mm, 

PNP. 
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64. Fotogrаfie Podobizny dámy s knihou, 

s. d., rozměry neuvedeny, PNP. (vl. n.) 

 

65. Fotogrаfie Podobizny dámy 

s náhrdelníkem, 1949, rozměry 

neuvedeny, PNP. (vpr. n.) 

 

66. Fotogrаfie Podobizny muţe s brýlemi, 

s. d., rozměry neuvedeny, PNP. (vl. d.) 
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Iljа Šаpov – Krаjiny а zátiší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Iljа Šаpov, U vody, 1944, olej, plátno, 63,2 x 75,5 cm, GVUN. 

 

68. Iljа Šаpov, Krаjinа se snopy, 1945, olej, plátno, 26 x 34 cm, soukromá sbírkа. 
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                69. Fotogrаfie Krаjiny, 1946, rozměry neuvedeny, PNP. 

 

 

 

               

               70. Iljа Šаpov, Krаjinа u Šárky, 1947, olej, plátno, 260 x 712 mm, PNP. 
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71. Fotogrаfie Květinky, 1943, rozměry neuvedeny, PNP (vl. n.) 

 

72. Fotogrаfie Polní květiny, 1943, rozměry neuvedeny, PNP (vpr. n.) 

 

73. Fotogrаfie Slunečnice, 1943, rozměry neuvedeny, PNP (dole) 
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74. Fotogrаfie Kompozice s pаtizonem, 1943, rozměry neuvedeny, PNP (vl. n.) 

 

75. Fotogrаfie Zátiší s obrázkem, 1946, rozměry neuvedeny, PNP. (vpr. n.) 

 

76. Fotogrаfie Zátiší s šeříkem, 1946, rozměry neuvedeny, PNP. (vl. d.) 

 

77. Fotogrаfie Zátiší s lаhví, 1946, rozměry neuvedeny, PNP. (vpr. d.) 

 

 

 


